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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลองเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั มีดงัน้ี 1) เพื่อ
พฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประชากรเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเขาเฒ่า ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เคร่ืองมือในการวจิยั มีดงัน้ี 1) ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 8 ชุดกิจกรรม 2) แบบประเมินดา้นพุทธิพิสัยในการฝึกโยคะ 3) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย 5) แบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกโยคะ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Sample) 
สรุปอภิปรายในรูปตารางและการพรรณนา  

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ผลการวจิยัพบวา่  
1) ผลของการพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวม มีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.92 มีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18  

2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั .05   (t =  7.732 , Sig = 0.000) 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( x  = 4.45, S.D. = 0.61) 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิต ทางสังคม และ

ทางปัญญาหรือจิตวญิญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวติ ซ่ึง
ทุกคนควรจะได้เรียนรู้เร่ืองสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกตอ้ง มีเจตคติ คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อนัจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมี
คุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 , น. 146) 

การจดัการศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย เพื่อการด ารง
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย ัง่ยืน 
โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนพฒันาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติัเก่ียวกับ
สุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั และมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใชกิ้จกรรมการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม
และกีฬา เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม สติปัญญารวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 , น. 146) 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 146)  
เก่ียวกบัเร่ืองการเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเ้รียน

ไดเ้รียนรู้เร่ืองการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล 
และประเภททีมอยา่งหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบติัตามกฎ กติกา ระเบียบ ขอ้ตกลงในการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน ้าใจนกักีฬา 
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โยคะเป็นกิจกรรมทางกายท่ีจดัอยูใ่นวชิาพลศึกษาซ่ึงนกัเรียนสามารถเลือกฝึกปฏิบติัในการ
ออกก าลงักายไดจ้ากหลากหลายวิธีการออกก าลงักาย โยคะเป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการพฒันาทางดา้นจิต
และกายมนุษย ์และทางดา้นการบ าบดัไปพร้อมๆกนั การฝึกโยคะจึงเป็นการเหยียดแลว้คลาย สลบักนั
ไปจนจบ โยคะ คือการฝึกวินยัต่อร่างกายและจิตใจ มุ่งไปท่ีการประสานกลมกลืนกบัของระบบต่างๆ
ของชีวติโดยอาศยัเทคนิคหลายๆอยา่งประกอบกนัทั้งอาสนะ(การฝึกท่าทางกาย) การหายใจ  และสมาธิ 
ดงัท่ี สิริพิมล อญัชลิสังกาศ (2548) อธิบายความหมายของโยคะไวว้่า โยคะ คือ ภูมิปัญญาอนันิรันดร์
ของอินเดีย มีหลกัฐานเก่ียวกบัโยคะตั้งแต่สมยัอารยธรรมลุ่มน ้ าสินธุ  เม่ือราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล 
นกัประวติัศาสตร์บางคนเช่ือวา่โยคะมีมากกวา่ 5,000 ปี แลว้ โยคะเป็นศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งของวฒันธรรม
อินเดีย คือ ก าเนิดจากประเทศอินเดีย โดยมีความ ผกูพนัอยูก่บัปรัชญาและศาสนาฮินดู  

เกศสุดา ชาตยานนท์ (2546) กล่าวว่าโยคะเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีได้รับการยอมรับมาจนถึง
ปัจจุบนัวา่ช่วยให ้บุคคลบรรลุสู่ภาวะสุขภาพสมบูรณ์พร้อมครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ 
โดยโยคะมีเทคนิคการฝึกฝนร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานควบคุมจิต โดยถือวา่การพฒันาร่างกายเป็นส่วน
หน่ึง ท่ีเสริมประโยชน์ของการฝึกทางจิตและจิตวญิญาณ ซ่ึงจากการศึกษา ผลของโยคะต่อสุขภาพกาย
พบวา่ผูฝึ้กโยคะส่วนใหญ่รับรู้วา่ตนมี สมรรถภาพร่างกาย ภาวะสุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตดีข้ึนหลงั
ฝึก โยคะโดยโยคะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น และสิริพิมล  อญัชลิสังกาศ (2551) กล่าวว่า เทคนิคการฝึก
โยคะสามารถจดัแบ่งได ้6 ประเภท ในแต่ละประเภทประกอบดว้ยวิธีการฝึกท่ีหลากหลาย ซ่ึงการฝึก
โยคะแบบอาสนะ (ASANAS) ก็เป็นเทคนิคหน่ึงในการฝึกโยคะ อาสนะคือ อิริยาบถเฉพาะเป็นการ
เหยียดยืดส่วนของร่างกาย แลว้คงตวัน่ิงไว ้เพื่อ ความน่ิงของร่ายกาย เพื่อความสงบของจิต อาสนะเป็น
การเตรียมร่างกายให้พร้อมส าหรับการฝึก เทคนิคอ่ืนๆ ต่อไป เป้าหมายของอาสนะ อาสนะช่วยกระตุน้
สัญญาณประสาท – กลา้มเน้ือให้ท างานอย่างเหมาะสมและ พฒันาความแข็งแรงของระบบประสาท
และกล้ามเน้ือ (muscle tone)  ซ่ึงสอดคล้องกบั นันทกา ทวีปกุล (2549) ได้กล่าวถึง แนวทางการฝึก
โยคะสามารถโยงไปถึงการพฒันาสติปัญญาโดยโยคะสามารถพฒันาสมองทั้งสองซีกให้มีความสมดุล 
และท างานร่วมกนั เพราะเด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกายทั้งซ้ายและขวา ฝึกประสานสัมพนัธ์ระวา่งมือ 
ศีรษะ แขน ล าตวั และเทา้ โดยเคล่ือนไหวเป็นจงัหวะทั้งซ้ายและขวา หนา้และหลงั บนและล่าง จึงเป็น
การควบคุมการใชส้มองซีกซา้ยและขวาให้รับรู้การท างานสอดคลอ้งกนั และยงัส่งผลใหส่้วนของสมอง
ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงสมองซีกขวาและซา้ย ท่ีเรียกวา่ “คอร์ปัสคอลลอสซัม่” ท างานไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

การฝึกโยคะนอกจากจะสามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายและส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีท่ีดี
แลว้ ยงัสามารถพฒันาการท างานของสมองรวมทั้งท าให้ผูท่ี้ฝึกโยคะมีความสงบ มีสมาธิมากข้ึน  ซ่ึง
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เป็นพื้นฐานในการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชลตั สุขแกว้ 
(2557) ผลของการจดักิจกรรมโยคะท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กวยัอนุบาล  พบว่า หลงัการ
ทดลองเด็กท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโยคะมีสมรรถภาพทางกลไกสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) กล่าววา่ การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทั้งน้ีไม่
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือ
สารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์ และบลูม (Benjamin S. Bloom, 1976) นัก
การศึกษาชาวอเมริกนั เช่ือวา่ การเรียนการสอนท่ีจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อน
จะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชดัเจนแน่นอนเพื่อให้ผูส้อนก าหนดและจดักิจกรรมการเรียนรวมทั้งวดั
ประเมินผลไดถู้กตอ้ง และบลูมไดแ้บ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยา
พื้นฐานว่า มนุษยจ์ะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน า
หลักการน้ีจ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objective  ซ่ึงได้
จ  าแนกจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง 
การเรียนรู้ทางด้าน  ความรู้ความคิด  การแก้ปัญหา จดัเป็นพฤติกรรมด้านสมองเก่ียวกับสติปัญญา 
ความคิด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  2) ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) พฤติกรรมดา้นจิตใจเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซ้ึง ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจและ 
คุณธรรม พฤติกรรมด้านน้ีอาจไม่ เกิดข้ึนทันที 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  เป็น
พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่วช านิช านาญซ่ึงแสดงออกมาได้
โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะ 

ดว้ยความส าคญัและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การจดักิจกรรมโยคะอาจมีส่วน
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ผลดีจากการฝึกโยคะสามารถพฒันาสมรรถภาพทางกาย การมีสุขภาวะทาง
กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณท่ีดี แต่การศึกษาท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มีเพียงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สมรรถภาพทางกายโดยตรงและกิจกรรมโยคะในเด็กปฐมวยัเท่านั้น ยงัไม่ปรากฏการศึกษากิจกรรม
โยคะท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กวยัรุ่น ท าให้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมโยคะ
ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเขา
เฒ่า ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ซ่ึงผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในดา้นอ่ืนๆของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป 
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1. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

2. สมมติฐานของการวจิัย 
1. หลงัใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูมทั้ง 3 

ดา้น มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
2.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก.  
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
3.1 ประชากรเป้าหมาย 
ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเขา

เฒ่า ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เน่ืองจากประชากรมีจ ากัด ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด  

3.2 ขอบเขตเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของบลูม โดยน าหลกัการฝึกโยคะอาสนะมาใช ้ประกอบดว้ย กิจกรรมทั้งส้ิน 8 ชุดกิจกรรม ใช้
ระยะเวลาชุดกิจกรรมละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 16 ชัว่โมง ดงัน้ี  

1) ประวติัความเป็นมาและพื้นฐานการฝึกโยคะ  
2) การฝึกโยคะในกลุ่มท่านัง่  
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3) การฝึกโยคะในกลุ่มท่ายนื  
4) การฝึกโยคะกลุ่มท่านอนคว  ่าการฝึก    
5)โยคะกลุ่มท่านอนหงาย  
6) การฝึกโยคะกลุ่มท่าชุดนกัรบประยกุตก์ารฝึก  
7) โยคะชุดสุริยนมสัการ   
8) การฝึกโยคะชุดสุริยนมสัการ ต่อเน่ือง 
3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้   
ชุดกิจกรรมกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 8 ชุดกิจกรรม 
ตวัแปรตาม 
1.  พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ 
3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการฝึกโยคะ 

 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 จ  านวน 8 ชุดกิจกรรม 
2. แบบประเมินดา้นพุทธิพิสัยในการฝึกโยคะ   
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย  
4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย  
5. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกโยคะ  
7. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลงัการฝึกโยคะจากชุดกิจกรรม แบบไม่มีโครงสร้าง 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรมกบันกัเรียนประชากรเป้าหมายโรงเรียนบา้นเขาเฒ่า โดยได้

ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 
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1. ผูส้อนแนะน านกัเรียนเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของบลูม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยอธิบายรูปแบบของการเรียนรู้และช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้แก่นกัเรียน 

2. ผูส้อนด าเนินการจดักิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของบลูม ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 8 ชุดกิจกรรม ซ่ึงเน้ือหาการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 

ชุดท่ี 1 ประวติัความเป็นมาและพื้นฐานการฝึกโยคะ 
ชุดท่ี 2 การฝึกโยคะในกลุ่มท่านัง่ 
ชุดท่ี 3 การฝึกโยคะในกลุ่มท่ายนื 
ชุดท่ี 4 การฝึกโยคะกลุ่มท่านอนคว  ่า 
ชุดท่ี 5 การฝึกโยคะกลุ่มท่านอนหงาย 
ชุดท่ี 6 การฝึกโยคะกลุ่มท่าชุดนกัรบประยกุต ์
ชุดท่ี 7 การฝึกโยคะชุดสุริยนมสัการ 
ชุดท่ี 8 การฝึกโยคะชุดสุริยนมสัการ ต่อเน่ือง 
 ในการจดักิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรม ผูส้อนจะด าเนินการสอนประเมินการเรียนรู้ดา้นพุทธิ

พิสัยในการฝึกโยคะของนักเรียน, ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ดา้นจิตพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1976) เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลและน าไปวเิคราะห์ 

3. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผูส้อนให้นักเรียนท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ และให้นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม
การฝึกโยคะ 

4. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ 
 

 6. การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
1. ผูว้จิยัน าแบบประเมินพุทธิพิสัย, แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย, แบบ

ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย, แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกโยคะ และ
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ 
(Percentage) และใชส้ถิติวจิยั คือ t – test (Dependent Sample) 
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2. ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปแปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล  
3. สรุป อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 

7. ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี  
ตอนท่ี 1  ผลของการพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนน / ร้อยละ พุทธิพิสัย, ทกัษะพิสัย, จิตพิสัย จากการใชชุ้ดกิจกรรมโยคะส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนจ านวน 11 คน  

ล าดบัท่ี 

คะแนนประเมิน
พุทธิพิสัย 

คะแนนปะเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ดา้นทกัษะ

พิสัย 

คะแนนปะเมิน
พฤติกรรมการ

เรียนรู้ดา้นจิตพิสัย 
รวม 
400 

คะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน 
(80) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน 
(160) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน 
(160) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 65 81.25 145 90.63 149 93.13 359 89.75 
2 31 38.75 119 74.38 123 76.88 273 68.25 
3 53 66.25 138 86.25 146 91.25 337 84.25 
4 46 57.50 152 95.00 150 93.75 348 87.00 
5 51 63.75 109 68.13 140 87.50 300 75.00 
6 54 67.50 151 94.38 150 93.75 355 88.75 
7 57 71.25 142 88.75 152 95.00 351 87.75 
8 66 82.50 144 90.00 151 94.38 361 90.25 
9 66 82.50 151 94.38 156 97.50 373 93.25 
10 70 87.50 148 92.50 155 96.88 373 93.25 
11 62 77.50 147 91.88 152 95.00 361 90.25 
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จากตารางท่ี 1 แสดงคะแนน / ร้อยละ พุทธิพิสัย, ทกัษะพิสัย, จิตพิสัย จากการใช้ชุดกิจกรรมโยคะ
ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นกัเรียนจ านวน 11 
คน พบวา่  

พุทธิพิสัย มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 นกัเรียนไม่
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 

ทกัษะพิสัย มีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.92 นกัเรียนไม่
ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

จิตพิสัย มีนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 นกัเรียนไม่ผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 11 คน 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นกัเรียน 
(คน) 

คะแนน
เตม็ x  S.D. t Sig (2-tailed) 

ก่อนเรียน 11 20 9.00 2.28 
7.732 0.000* 

หลงัเรียน 11 20 14.00 1.89 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาพลศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ค่าสถิติ t มีค่า 7.732 และค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.000  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นจากมากไปหานอ้ย คือ ความพึงพอใจดา้นผูส้อน( x  = 4.49, S.D. = 0.63) และดา้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ( x  = 4.42, S.D. = 0.59) 
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8. อภิปรายผล  
การวจิยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลของการพฒันาชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวม มีนกัเรียนผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่    ร้อยละ 
80 จ านวน 9 คน คน คิดเป็นร้อยละ 81.92 มีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
จะเห็นได้ว่าเม่ือแยกเป็นรายด้านแล้ว ด้านพุทธิพิสัย นักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด อาจ
เน่ืองจากนกัเรียนมีการเรียนรู้เก่ียวกบัทฤษฎีโยคะซ่ึงเป็นเร่ืองยากจึงท าใหน้กัเรียนบางคน       จ  าเน้ือหา
ท่ีเรียนรู้ได้ไม่มาก แต่ในทางปฏิบติั ดา้นทกัษะพิสัยและดา้นจิตพิสัย นักเรียนมีความสนใจ สามารถ
ปฏิบติัและเรียนรู้ไดดี้ อีกประการหน่ึง จากบทสัมภาษณ์ นกัเรียนมีทศันคติในการเรียนท่ีดี คือ มีความ
กระตือรือร้น มีความสุขสนุกสนานในการเรียน ท าใหน้กัเรียนมีจิตใจท่ีสงบ มีสมาธิในการเรียนรายวชิา
อ่ืนๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พฤติกรรมนอกห้องเรียนดีข้ึน  มีบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพทางกายดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั เช่น ความอ่อนตวั เป็นตน้ ซ่ึง ศิริลกัษณ์  หนองเส  (2545 : 6)  
เพชรรัตดา  เทพพิทกัษ์  (2545 : 30) และด ารงศกัด์ิ  มีวรรณ์  (2552 : 17) กล่าวว่าชุดกิจกรรม  คือ  ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีใชเ้พื่อพฒันาคุณลกัษณะในตวันกัเรียนในดา้นการเรียนรู้  การเสาะแสวงหาความ รู้
และสามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยตนเอง  เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือ  และมีการน าหลกัการทางจิตวิทยา
มาใช้ในการประกอบการเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับความส าเร็จ มีอิสระในการเรียนรู้ และ
สถาบนัโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบา้น (2551)       ไดก้ล่าวถึง โยคะคือศาสตร์ทีว่าดว้ยการฝึกฝน
ตนเอง อนัมีรากฐานมาจากอินเดียโบราณ เป้าหมายของโยคะคือ พฒันามนุษยใ์นทุกๆมิติ เช่น กาย จิต 
อารมณ์ บุคลิกภาพ ฯลฯ อยา่งเป็นองค์รวม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงัอร อาจวิชยั (2550 : 133) ได้
ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง เพศศึกษาส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ือง เพศศึกษาของนักเรียนก่อนและหลงัใช้ชุดการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้มีคะแนนสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดการเรียนรู้
นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ชุดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู้และนกัเรียนสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 ส าหรับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยและด้านทักษะพิสัย บันดูรา (Bandura, 1986) กล่าวว่า    
การเรียนรู้โดยการสังเกตเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes)    การ
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เรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) ส่ิงแวดลอ้ม และตวั
ผูเ้รียนมีความส าคญัเท่า ๆ กนั คนเรามีปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ      ตวัเราอยู่
เสมอ การเรียนรู้เกิดจาก ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อกนัและกนั พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีชีวิต
เท่านั้ น แต่อาจจะเป็นตวัสัญลักษณ์ เช่น ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็น
รูปภาพการ์ตูนหนงัสือก็ได ้นอกจากน้ี ค าบอกเล่าด้วยค าพูดหรือขอ้มูลท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็
เป็นตวัแบบได ้การเรียนรู้โดยการสังเกตไม่ใช่การลอกแบบจากส่ิงท่ีสังเกตโดยผูเ้รียนไม่คิด คุณสมบติั
ของผูเ้รียนมีความส าคญั เช่น ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า และสามารถสร้างรหสัหรือ
ก าหนดสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีสังเกตเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว และสามารถเรียกใช้ในขณะท่ีผูส้ังเกต
ตอ้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เยาวเรศ สมทรัพย ์และคณะ 
(2547) ไดศึ้กษาผลของการฝึกโยคะต่อภาวะสุขภาพวยัรุ่นหญิง พบวา่การฝึกโยคะช่วยให้วยัรุ่นหญิงมี
ภาวะสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณและสมรรถภาพร่างกายดีข้ึน จึงสามารถน าการฝึกโยคะไป
ใชเ้พื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพวยัรุ่นหญิงได ้

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโยคะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ค่าสถิติ t มีค่า 7.732 และค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.000 น้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมและหลงัใช้ชุดกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนัและ
นกัเรียนไดเ้รียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แลว้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้จิยัมีขอ้สนบัสนุน ดงัน้ี 

ประการแรก การใชชุ้ดกิจกรรมสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้จากงานวจิยัของ
จารุวรรณ์ ก่ิงแกว้ (2551) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
พบวา่ ผลการใชชุ้ดกิจกรรม นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกวา่
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบั ชวิศา  กล่ินจนัทร์ (2557) ได้
ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 

ประการท่ีสอง การฝึกโยคะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ซ่ึง จุติกาญจน์      
สังข์ยิ้ม (2555) ได้ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับจากกิจกรรมโยคะ 
ผลการวิจยัพบว่า 1)เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโยคะ มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้าน
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมโยคะ    เด็ก
ปฐมวยัมีพฒันาการความสามารถทางพหุปัญญาทุกดา้นสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ทุกช่วงการเปรียบเทียบ สอดคลอ้งกบั พรชลตั สุขแกว้ (2557) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมโยคะท่ีมี
ต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กวยัอนุบาล  มี ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการทดลอง เด็กท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
โยคะมี สมรรถภาพทางกลไกสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมโยคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก          ( x  
= 4.45, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจดา้นผูส้อน  ( x  = 
4.49, S.D. = 0.63) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( x  = 4.42, S.D. = 0.59) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ตุรงค ์สวา่งวงศ ์และคณะ (2550) วจิยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ พบว่า สภาพปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัเลยท่ีมีต่อ การจดัการเรียนการสอนวิชาการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพภาพโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาวิชา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผลการ
เรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียน การสอนตามล าดบั  

 

9. ข้อค้นพบจากงานวจิัยคร้ังนี้  
1. ชุดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนบา้นเขาเฒ่าได ้คือ ผลการใช้
ชุดกิจกรรม นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ท่ีดีข้ึน ทั้งดา้นพุทธิพิสัย, ดา้นทกัษะ
พิสัย และด้านจิตพิสัย ซ่ึงจากบทสัมภาษณ์ นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีทั้ งในด้านการใช้
ชีวิตประจ าวนั และด้านสมรรถภาพทางกายดีข้ึน คือนักเรียนมีความกระฉับกระเฉง เม่ือท ากิจกรรม
อ่ืนๆ รู้สึกเหน่ือยนอ้ยกวา่ก่อนฝึกโยคะ และความอ่อนตวัดีข้ึน 
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2. การใชชุ้ดกิจกรรมโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการจดัการเรียนรู้วิชาพลศึกษา นอกจากจะท าให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ต่ืนตวัในการดูแลสุขภาพและการออกก าลงักายแลว้ นกัเรียนยงัไดเ้รียนรู้การฝึกโยคะอีกดว้ย ส าหรับฝึก
โยคะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท าให้นกัเรียนชั้นอ่ืนๆตอ้งการจะเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพและ
การออกก าลงักาย  และจากการท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลบัไปฝึกโยคะท่ีบา้นท าให้ผูป้กครอง
เขา้มาสอบถามเร่ืองการฝึกโยคะ ซ่ึงในชุมชนเขาเฒ่า หมู่ 3 ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไม่
เคยมีและไม่รู้จกักิจกรรมการออกก าลงักายโดยการฝึกโยคะมาก่อน ผูป้กครองจึงให้ความสนใจและ
สนบัสนุนกิจกรรมการฝึกโยคะแก่นกัเรียนและบุตรหลานของตนมากข้ึน 

3. จากการประเมินพุทธิพิสัยพบว่ามีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 7 คน 
เน่ืองจากเน้ือหาค่อนขา้งยากและนกัเรียนไม่เคยเรียนหรือมีความรู้เร่ืองโยคะมาก่อน ประกอบกบัภายใน
ชุดกิจกรรมไม่มีใบงานในการฝึกฝนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจก่อนจะท าแบบประเมินพุทธิพิสัย
ของทุกชุดกิจกรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

 

10.  ข้อเสนอแนะ 
10.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1. ผูส้อนควรเพิ่มระยะเวลาในการการยืดเหยียดกลา้มเน้ือก่อนการฝึกปฏิบติัให้มากยิ่งข้ึน 

จากการยืดเหยยีดกลา้มเน้ือเป็นพื้นฐานในการฝึกโยคะท่าต่างๆ จากการฝึกกิจกรรมโยคะในชุดกิจกรรม
ท่ี 1 – 3 นกัเรียนมีคะแนนดา้นทกัษะพิสัยน้อยกวา่การฝึกในชุดท่ี 4 – 8 เน่ืองจากความความอ่อนตวัต ่า
ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการฝึกท่าโยคะในบางท่า 

2. ผูส้อนควรเพิ่มแบบฝึกหัดในแต่ละชุดกิจกรรม และเพิ่มการบรรยายเน้ือหา เพื่อให้
นกัเรียนมีคะแนนพุทธิพิสัยท่ีดีข้ึน เน่ืองจากโดยปกติแลว้การเรียนพลศึกษาและการฝึกโยคะจะเน้นท่ี
การปฏิบติัท าใหค้ะแนนพุทธิพิสัยของนกัเรียนนอ้ย 

3. ผูส้อนควรเลือกสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมในการฝึกโยคะ เช่น บริเวณท่ีมี
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่คบัแคบจนเกินไป และ มีแสงสวา่งเพียงพอ เน่ืองจากสถานท่ีอาจส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ส าหรับการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกโยคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีขอ้จ ากดัด้านสภาพแวดล้อม เช่น เม่ือมีการเผาขยะขา้ง
โรงเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้

 10.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
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1. ควรศึกษาเร่ืองกิจกรรมโยคะส่งเสริมเฉพาะดา้นใดด้านหน่ึงอย่างลุ่มลึก เช่น ดา้นพุทธิ
พิสัย หรือ ดา้นทกัษะพิสัย หรือ ดา้นจิตพิสัย  

 2. ควรศึกษากิจกรรมโยคะนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย หรือนกัศึกษา เพื่อศึกษาการเรียนโยคะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร 
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