
(1) 

บทคดัย่อ               การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps)   ประกอบส่ือประสม  

                              เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ช่ือผู้วจิยั    นางวลัลภา    จิตถวิล  

ปีที่ท ำกำรวจิยั ปีการศึกษา  2559 

 

               การวิจยัคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมาย    (1)  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ประกอบ  

ส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6   (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   และ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต      

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ของโรงเรียนวารินช าราบ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  

2559  รวมนักเรียน 56 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน จ านวน 8 แผน  (2) ส่ือประสม ประกอบดว้ย   เอกสารประกอบการเรียน   

และส่ือ  ICT  โปรแกรม PowerPoint  ประกอบดว้ยคลิปวีดิโอ  ภาพน่ิง  กรณีศึกษาสถานการณ์จริง   

เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  จ  านวน 8 หน่วยการเรียน  (3)  แบบทดสอบวดัผลทางการ

เรียนรู้ จ  านวน 50 ขอ้  (4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั้นตอน  จ  านวน 23 ขอ้  และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัใน

ชีวิต  จ  านวน 21 ขอ้  การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  และค่า  t –test  

 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ  
 

 1.  สร้างและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง   การเสริมสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ = 

91.93 / 86.29  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 



(2) 

               2.  ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบ 

ส่ือประสม   เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 และ 6/2  โรงเรียนวารินช าราบ  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  56  คน  พบว่า  คะแนนก่อนเรียน (pretest)   ค่าเฉล่ีย  (X ) 

= 19.13    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.29   ไดค้ะแนนร้อยละ =  38.25    และคะแนนหลงัเรียน 

(posttest)   ค่าเฉล่ีย (X )  =  43.14    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  =  1.85   ไดค้ะแนนร้อยละ  =  86.29  

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5 โดยพิจารณาจากค่าที (t - test)  =  66.63*  ซ่ึง

สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีก  าหนดไว้  และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนตาม

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  พบว่ามีการพฒันาข้ึน โดยสรุปอยู ่ในระดบัดีมาก 

 3.  พฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ขั้นการ

ตอบแทนสงัคมและจิตสาธารณะ โดยใชกิ้จกรรมโครงงานการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  56  คน  ระยะท่ี  1  นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X ) = 4.43  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.56  พบว่าอยูใ่น

ระดบัมาก   และระยะท่ี  2 นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย 

(X ) = 4.54   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.50   พบว่าอยูใ่นระดบั ดีมาก  

 4.  ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 56 คน ต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ประกอบส่ือประสม  เร่ือง  การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต   

วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X ) = 4.52   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.55  พบว่าอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


