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1. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 

   การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์จ าแนกอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs  

 

2. ช่ือผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
ชื่อ นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง    ต าแหน่ง ครู โรงเรียนประถมนนทรี 
 

3. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  และเป็นหลักสูตรที่ค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา จึงก าหนดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอีกกลุ่มสาระที่มีบทบาทต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ในการด าเนินชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย คือ การท าให้เด็กทุกคนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ท าให้สาเหตุการตาย ในระยะแรกเกิด
ที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การน าเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาในสังคมไทย รวมถึงการ ได้รับอิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมของต่างชาติ การใช้ชีวิตของเด็กไทย
จึงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ติดกระแสบริโภคนิยม จึงส่งผลท าให้วิถีชีวิต (Life Style) ของเด็กไทยในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 1) เด็กมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง รวมถึงละเลยการดูแลสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล 2) ใช้ชีวิตอยู่บนฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ขาดการออกก าลังกาย นิยมบริโภคขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลมมากขึ้น 3) ล้วนมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กไทยวัยเรียนจึงมีความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ 
ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ โรคฟันผุ โรคอุจจาระร่วง โรคขาดสารอาหาร และโรคอ้วน เป็นต้น
รูปแบบของอาหารที่รับประทานก็ เปลี่ยนไป ท าให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วย ความเร่ง
รีบ มีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว และเด็กไทยในวัยเรียนเป็นอย่างมาก การบริโภคอาหาร
ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการด ารงชีพ ท าให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจาน
ด่วน อาหารส าเร็จรูป อาหารกึ่งส าเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน อาหารประเภทนี้
ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ าตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท าให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกก าลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิด 
โรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนในเด็กก าลังเป็นปัญหาส าคัญท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศที่พัฒนาและก าลังพัฒนา 
  

 จากสาเหตุดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก บริโภคนิสัย หรือ
พฤติกรรม การบริโภคท่ีไม่เหมาะสมร่วมกับการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง จึงอาจมีสาเหตุจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพ่ือสุขภาพที่ดี จนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ในขณะนี้ จึงแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์จ าแนกอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
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แบบ Active Learning  สามารถช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน เรียกว่าแนวการสอน Co-5 STEPs  (กระบวนการเรียนรู้แบบรวม
พลัง 5  ขั้นตอน) เป็นแนวการสอนที่มีการดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ซึ่งน ามาร้องเรียงจาก
บันได 5 ขั้นของหลักสูตรมาตรฐานสากลโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ต่อมามีการเพ่ิมเติมการท างานกลุ่มแบบรวม
พลัง เพ่ือการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเน้นการให้นักเรียนร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือกัน  เด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้า 
เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค  และมีความสุขในการเรียน  วิธีการ
สอนจะใช้กิจกรรมเป็นฐาน เช่น เกม  กรณีตัวอย่างชนิดของอาหารและวิเคราะห์อาหาร 5 หมู่  และ
สถานการณ์จ าลองออกแบบเมนูอาหาร 5 หมู่  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย Co-5 STEPs 

 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจ าแนกอาหาร 5 หมู่ และการเลือกบริโภคอาหารที่ดีมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียน 
4.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้การออกแบบ/เลือก เมนูอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

5. เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน 
 Co-5 STEPs    ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องอาหาร 5 
หมู่ สุขภาพดีชีวีมีสุข เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

5.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และครบ 5 หมู่ 

6. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
   6.1 กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร  ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถมนนทรี   
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 6.2 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้ 
6.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องบริโภคดี ชีวีมีสุข ของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 5 แผน ดังนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่องอาหาร 5 หมู่ 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องวิเคราะห์อาหาร 5 หมู่ 
4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ 
5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเมนูอาหารดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

6.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลังเรียน) ที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือ 
วัดความสามารถในการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาทักษะการคิด
วิเคราะห์จ าแนกอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs โรงเรียนประถมนนทรี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

6.3 การด าเนินการ 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เรื่องอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้สอนได้
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ตามล าดับ ดังนี้ 
 6.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 6.3.2 ศึกษารายละเอียด แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.3.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้วธิีการจัดการ
เรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs เรื่องอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน โดยก าหนดหัวข้อในแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
  2) ตัวชี้วัด 
  3) สาระส าคัญ 
  4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5) สาระการเรียนรู้ 
  6) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
  7) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  8) วิธีการวัดผลและประเมินผล 
  9) บันทึกหลังการสอน 
  10) ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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 6.3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนประถมนนทรี 2) ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนวัดด่าน 3) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม  
 6.3.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 6.3.6  ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่องอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน  
  6.3.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น  โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้า
กลุม่สาระหรือครูสายชั้นในการนิเทศการสอนร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  และสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และสื่อการ
เรียนรู้   

6.3.8  ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน   
 6.3.9  ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้นตาม
ผลการสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 
7. ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดความรู้ที่คงทนและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจ าแนกอาหาร 5 หมู่ และการเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพของนักเรียน 

2. เป็นแนวทางพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้การออกแบบ/เลือก เมนูอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
 4. นักเรียนท างานเป็นทีมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานร่วมกัน 
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8. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการ “การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์จ าแนกอาหาร 
5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  
ขั้นตอน Co-5 STEPs ” ได้แก่ ข้าพเจ้าซึ่งเห็นความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของนักเรียน การท างานเป็นทีม ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและน าความรู้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  โดยให้ความส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยภายนอกที่ท าให้กิจกรรม
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่  
 - ผู้บริหาร ซึ่งให้ความส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ ก าหนด
นโยบายให้มีการจัดการเรียนรู้ไว้ชัดเจน และกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 - การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการเป็นประจ า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระ ครูในสายชั้น ท าให้ข้าพเจ้ามีการ
พัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การท างานเป็นระบบมากยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างเต็มตามศักยภาพ 
9. บทเรียนที่ได้รับ 
 การแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์จ าแนกอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs ในครั้งนี้ บทเรียนที่
ได้รับ มีดังนี้ 
 - ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเกิด
เป็นความรู้ที่คงทนได้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ท างาน
เป็นทีม เสริมสร้างสมรรถนะเชิงรุกโดยการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีการคิดแก้ปัญหา เผชิญกับปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย   
 - ครูผู้สอนควรปรับบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สร้างสถานการณ์ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
กิจกรรมในรูปแบบ Active learning  ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น   
 -ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่จ าลองสถานการณ์ท่ีหลากหลายในเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
10. การเผยแพร่ 
 ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลการแก้ปัญหาทักษะการคดิวิเคราะห์จ าแนกอาหาร 5 หมู่ เลือกบริโภคดีชีวีมีสุข 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบรวมพลัง 5  ขั้นตอน Co-5 STEPs ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนประถมนนทรี http://www.prathomnonsee.ac.th/person-detail_72780 


