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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ

ตนเองและครอบครัวก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 2)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลัง	 การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	และ	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง	การเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

หลงัการเรียนโดยใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างกลุม่ทดลองกับกลุม่ควบคุม	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม	 จังหวัดนครปฐม	 จ�านวน	 62	 คน	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม 

แบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 1)	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 2)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 และ 

3)	แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนท่ีสร้างโดยผูวิ้จยั	สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

และการทดสอบที	ผลการวิจัยพบว่า1)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05	2)	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียน 

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	80	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ

ดูแลสขุภาพตนเองและครอบครัวหลงัการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
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Abstract
 The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Health 
Education Subject on topic “Self and family health care” before and after learning by using Computer 
Assisted Instruction Lessons 2) compare students’ learning achievement with the set criterion. and 
3) compare students’ learning achievement between experimental group and control group. The sample 
was 62 grade 10 students at Wathuaichorakhe Witthayakom School in Nakhon Pathom province, derived 
by multi-stage random sampling. Instruments used to collect data were 1) Computer-Aided Instruction 
2) lesson plan and 3) achievement test constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 
were mean, standard deviation and t-test. The results were as follows:1)Learning achievement in Health 
Education Subject on Self and family health care after learning by using the Computer Assisted Instruction 
Lesson was higher than that of before with a statistical significance at .05.2)Students’ learning 
achievement was higher than the set criterion at 80 %. and 3) The experimental group’s learning 
achievement was higher than that of that control group with a statistical significance at .05. 

Keyword: : Computer Assisted Instruction, Self and family health care

บทน�า
	 การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน	คือ	การพัฒนาคนให้มี 

คุณภาพ	ซึ่งการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	คือ	การ

พัฒนาด้วยการศึกษา	 เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ

พัฒนาคนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์	 รัฐบาลจึงได ้ด�าเนินการ

พัฒนาการศึกษาชาติมาอย่างต่อเนื่อง	 พระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาติ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	ได้บญัญติัสาระ

ส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในหมวด	 4	 ท่ีมีสาระ

เกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได้	กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ		

กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกบัความสนใจ	ความถนดั	และความหลากหลาย

ของผูเ้รยีน	ฝึกทักษะกระบวนการคิด	การจดัการ	การเผชญิ

สถานการณ์	 และประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันการแก้ปัญหาให้ 

ผูเ้รยีนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง		ฝึกการปฏบิติัให้ท�าได้	

คิดเป็น	 ท�าเป็น	 อันท่ีจะส่งผลให้ผู ้ เรียนเติบโตเป็น 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป	(กระทรวงศึกษาธิการ,	

2553)	

	 สุขภาพและอนามัยเป็นสิ่งส�าคัญต่อมนุษย์	 เพราะ

การด�าเนนิชวีติอย่างมดีลุยภาพท้ังด้านร่างกาย	จติใจ	และ

การประกอบอาชพีท�าให้บคุคลมคีณุภาพชวิีตท่ีด	ีหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	2551	

จึงก�าหนดผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้เก่ียวกับสุขศึกษาและ

พลศึกษา	 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว	 โดยก�าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายต้องเรียนรู ้สาระท่ี	1	การเจริญเติบโตและ 

พัฒนาการของมนุษย์	มาตรฐาน	พ	1.1	เข้าใจธรรมชาติ

ของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนษุย์	ซึง่มีเนือ้หา

ในสาระการเรียนรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว	

	 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดใหญ่ที่ประชากรมีวิถี

ชวิีตของคนในสงัคมจงึมีภาวะการณ์เสีย่งต่อการละเลยการ

ดูแลสุขภาพ	 จากการส�ารวจข้อมูลของโครงการส�ารวจ

สภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลางป	ี พ.ศ.	 2557	 ถึง 
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2558	พบว่ามีปัญหาชวีติกบัความแข็งแรง	การบริโภคและ

ความปลอดภัยสูงกว ่าค ่าเฉลี่ย	 (ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	2559)	

	 จากการส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ในจังหวัด

นครปฐมพบว่า	 ผลการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัเพียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	แต่ความรู้เกีย่วกบัการดแูล

สุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นส่ิงส�าคัญในยุคปัจจุบัน	

สาเหตุของการท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเพียง

แค่ผ่านเกณฑ์เพราะเนือ้หาเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง

และครอบครัวเน้นการเรียนรู้เก่ียวกับความรู้ความจ�าและ

การน�าไปใช้ไม่ได้กระตุ้นการคิดจึงไม่เกิดความท้าทายต่อ

ระดับพัฒนาการของผู้เรียน	 กอปรกับการจัดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษาส่วนใหญ่นิยมด�าเนินการลักษณะการ

บรรยายแล้วฝึกปฏบิติัจงึไม่น่าสนใจต่อการเรยีนรู้	การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขภาพที่ประสิทธิภาพต้องพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท้ังด้านพุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และ

ทักษะพิสัย	 โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเพ่ือ

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไป

ปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้	

	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมท่ี

สามารถสร้างการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รียนในยคุปัจจบุนั	เพราะบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ

สือ่ประสม	ประกอบด้วยข้อความเนือ้หา	รูปภาพ	เสยีงท่ีจดั

เรียงกันอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือน�าเสนอเนื้อหาบทเรียนใน

ลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงในชั้นเรียนมากท่ีสุด 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามระดับความสามารถ	 ตามความ

ต้องการ	และตามความสนใจ	เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนจึงสามารถเร้าความสนใจ	 กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ

เรยีนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	เหมาะสมกบัพฒันาการของ

ผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน	ท้ังนี้	ชัยวัฒน์	

สทุธริตัน์	(2559)	ได้สนบัสนนุแนวคิดดงักล่าวว่า	บทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ 

ในยุคศตวรรษท่ี	21	เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ

ในการเรียน	มคีวามสนกุสนานและต้ังใจเรยีนเพ่ิมขึน้ท�าให้

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

	 แนวคิดข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ฐานามาศ	ศรีไทย	ณปภา	ศรีวิเศษ	และนติยา	เกตุแก้ว	(2557)	

ที่พบว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคอมพิวเตอร์เร่ืองหลกัการใช้งาน	

Microsoft	Power	Point	เบือ้งต้นได้ดขีึน้และดกีว่าการเรยีน

ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ	 และงานวิจัยของชาญณรงค์ 

พวงผกา	(2555)	ที่พบว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหินและ 

การเปลีย่นแปลงของโลกเร่ืองหนิและการเปลีย่นแปลงของโลก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	6	ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต	2	ได้ดีขึ้น	งานวิจัย

ของเบญจมินทร์ เฟอร ์เรีย (2556) พบว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนวชิาสขุศกึษาเร่ืองความปลอดภยัในชวิีตของนกัเรยีน

ชัน้มัธยมศึกษาปีที	่4	ให้สงูขึน้กว่าก่อนการเรยีนและสงูกว่า

เกณฑ์ตัง้ไว้ร้อยละ	80	นอกจากนี	้ยงัมผีลการวจิยัของต่าง

ประเทศสนับสนุนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนอีกเช่น	การวิจัยของแม็คเนล	 (McNeil, 2000) 

ที่พบว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและความสขุในการเรียนของนกัเรยีน

มัธยมศึกษาในรัฐมิชิแกนได้สูงกว่าก่อนเรียน

	 จากการน�าเสนอทัศนะข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ

น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(Computer Assisted 

Instruction หรอื CAI)	มาใช้จดัการเรยีนรู้สามารถพัฒนา

ผู้เรียนแต่ละคนให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาเพ่ิม 

มากข้ึน	 ช่วยแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนอ่อน	

ให้สามารถเรียนได้ทันเพ่ือนและสามารถเรียนรู้ได้ตาม
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ความสามารถของตนเอง	 ไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆ	

กันกับเพ่ือนในห้องเรียนและสามารถทบทวนบทเรียน 

ได้เองตลอดเวลา	 ตลอดจนช่วยลดปัญหาระหว่างการจัด 

การเรียนการสอนได้	 ผู้วิจัยจึงมั่นใจว่าการน�าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประกอบการเรียนรู้จะส่งผล 

ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสงูข้ึน	ผูวิ้จยัจงึสนใจ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองการ

ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเ รียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของ

นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของ

นักเรียนกลุ ่มทดลองหลังการเรียนโดยใช ้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลัง

การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างกลุม่

ทดลองกับกลุ่มควบคุม

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองการ

ดูแลสขุภาพตนเองและครอบครัวของนกัเรียนกลุม่ทดลอง

ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนสูงกว่า 

ก่อนเรียน

	 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองการ

ดูแลสขุภาพตนเองและครอบครัวของนกัเรียนกลุม่ทดลอง

ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ	80

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองการ

ดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวัของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง

สูงกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้ด�าเนินการวิจัยแบบทดลองลักษณะ

มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลัง

การวิจัย	 (randomized control group pretest - 

posttest design) โดยด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรที่ใช้

ในการวจิยัคร้ังนี	้คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	4	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดนครปฐม	ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศกึษา	2561	จ�านวน	8	โรงเรยีน	จ�านวน	1,869	คน	กลุม่

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ที่	4	โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐม	 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

โดยการสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองมา 

1	 โรงเรียน	 ผลการสุ่มได้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

ซ่ึงมีนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที	่4	จ�านวน	7	ห้อง	จากนัน้สุม่

เพ่ือแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง	1	กลุม่	คอื	นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่	4/1	จ�านวน	32	คน	และกลุ่มควบคุม	1	กลุ่ม	คือ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/2	จ�านวน	30	คน

 2. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

  2.1 บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือ่ง

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้	ประกอบด้วย	4	หน่วยย่อย	คือ	

1)	การดูแลสุขภาพตนเอง	2)	การดูแลสุขภาพครอบครัว	

3)	 กระบวนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและ 

4)	การวางแผนการดูแลสขุภาพตนเองและครอบครวั	โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบแผนการจัดการ

เรยีนรูห้น่วยละ	2	คาบ/สปัดาห์	ซึง่มกีระบวนการสร้างและ
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การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาความตรงตามเนื้อหาจ�านวน	 5	 ท่าน	 จากนั้น

ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/4	 โรงเรียน 

วัดห้วยจรเข้วิทยาคมท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ด�าเนินการหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นการ

ทดสอบ	1:1	E1/E2	เท่ากบั	72.22/71.55	ข้ันการทดสอบ

กลุ ่ม เล็ก	 E1/E2	 เท ่ ากับ	 77.00/73.93	 และ 

ขั้นการทดสอบภาคสนาม	E1/E2	เท่ากับ	82.71/82.13	

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	

  2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัว	 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยวัดผล

สมัฤทธิจ์�านวน	45	ข้อ	4	ตัวเลอืก		มขีัน้ตอนการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ

ตรงตามเนือ้หา	จ�านวน	5	ท่าน	(IOC	อยูร่ะหว่าง	.67	-	1.00)	

มีค่าความยากง่าย	(p)	อยู่ระหว่าง	0.34-0.78	ค่าอ�านาจ

จ�าแนก	 (r)	อยู่ระหว่าง	0.20-0.52	และค่าความเชื่อมั่น	

0.86

  2.3 แผนการจดัการเรยีนรูวิ้ชาสุขศึกษา

เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวที่ใช้

การสอนแบบปกติ	เป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

สขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครัวส�าหรับ

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	4	ด�าเนนิการออกแบบกจิกรรมเป็นราย

หน่วยจ�านวน	4	แผน	คือ	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	การ

ดูแลสุขภาพตนเอง	จ�านวน	2	คาบ	แผนการจัดการเรียน

รู้ที่	2	การดูแลสุขภาพครอบครัว	จ�านวน	2	คาบ	แผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ี	 3	 กระบวนการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว	จ�านวน	2	คาบ	และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้	4	

การวางแผนการดแูลสุขภาพตนเองและครอบครัว	จ�านวน	

2	คาบ	รวมจ�านวน	8	คาบ	โดยในแต่ละคาบ	ประกอบด้วย

ขั้นตอนหลัก	3	ขั้น	ได้แก่	1)	ขั้นน�า	คือ	การน�าเข้าสู่บท

เรียนด้วยวิธีการต่างๆให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเร่ืองท่ี

เรียน	2)	ขั้นการจัดการเรียนรู้	คือ	ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้

เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	 และ	

3)	 ข้ันสรุป	 คือผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับใน 

การเรยีน	ซึง่มกีระบวนการสร้างและหาคณุภาพของเครือ่งมอื

ด้วยการให้ผูท้รงคณุวฒิุจ�านวน	5	ท่าน	พิจารณาความตรง

ตามเนื้อหา	 แล้วน�ามาปรับปรุง	 จากนั้นทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/3	 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้

วิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิจัยครั้งนี้

ด�าเนนิการทดลองต้ังแต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนกมุภาพันธ์	

พ.ศ.	2562	รวมเป็นระยะเวลา	2	 เดือน	โดยด�าเนินการ

ทดสอบก่อนการทดลอง	1	คาบ	ด�าเนินการทดลองจัดการ

เรียนรู ้วิชา	 สุขศึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัวเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง	เป็นเวลา	8	คาบคาบละ	55	นาที	โดยกลุ่ม

ทดลองด�าเนนิการเรยีนโดยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน	

และกลุม่ควบคมุด�าเนนิการจดัการเรยีนรูด้้วยการสอนแบบ

ปกติท่ีมีขั้นตอนส�าคัญ	 3	 ข้ันคือข้ันน�าเข้าสู ่บทเรียน 

ข้ันจัดการเรียนรู้	 และข้ันสรุปบทเรียนโดยใช้สื่อประเภท 

ใบความรูแ้ละใบงาน	จากนัน้ทดสอบหลงัการทดลอง	1	คาบ	

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น	10	คาบ	

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม	 คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครวั ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ดังตารางที่ 1 – 2)
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ตารางที่ 1	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเอง	และครอบครวัของนกัเรยีน 

	 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที

ตารางที่ 2	 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเอง	และครอบครัวของกลุม่ 

	 ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง	

กลุ่ม

ทดลอง

ควบคุม

การทดลอง

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

n

32

32

30

30

11.03

36.88

11.07

29.03

25.84

17.97

.69

0.58

t-test

37.45*

30.85*

3.92

2.83

2.60

2.90

X dSD.

	 จากตารางที่	1	แสดงว่า	ก่อนการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา	สุขศึกษา	เรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	เท่ากับ	11.03	
คะแนน	 และกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สขุศกึษาเร่ืองการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครัว	เท่ากบั	
11.07	 คะแนน	 เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า	

ก่อนการทดลองนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 กลุ่มทดลอง 
และกลุม่ควบคุมจงึมีคุณสมบติัและความเท่าเทียมเหมาะสม
ที่จะจัดกระท�าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 นักเรียนกลุ่มทดลองมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาสขุศึกษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเอง

และครอบครัวก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เท่ากบั	11.03	คะแนน	และหลงัการเรียนเท่ากบั	36.88	คะแนน	

เมือ่เปรยีบเทยีบด้วยสถติทิดสอบทีพบว่า	นกัเรยีนกลุม่ทดลอง

มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสขุศึกษาเรือ่งการดแูลสขุภาพ

ตนเองและครอบครัวสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีระดบั	.05

	 ส่วนนกัเรียนกลุม่ควบคุมมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาสขุศึกษาเร่ืองการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครัวก่อน

การเรยีนด้วยการสอนแบบปกตเิท่ากับ	11.07	คะแนน	และ

หลงัการเรยีนด้วยการสอนแบบปกตเิท่ากับ	29.03	คะแนน	

เม่ือเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า	 นักเรียนกลุ่ม

ควบคมุมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสขุศึกษาเรือ่งการดแูล

สขุภาพตนเองและครอบครัวสงูกว่าก่อนการเรยีนด้วยการ

สอนแบบปกติอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีระดับ	.05

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

n

32

30

t-test

.42
11.03

11.07

3.92

2.60

SD.X

*	มนียัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั	.05

SD d
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครัวนักเรียนกลุ ่มทดลองและกลุ ่ม

ควบคุมหลังการทดลองกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 

ร้อยละ 80 (ดังตารางที่ 3)

	 จากตารางที	่3	แสดงว่า	ภายหลงัการเรยีนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวิชาสขุศึกษาเร่ืองการดแูลสขุภาพตนเองและ
ครอบครัวเท่ากบั	36.68	คะแนน	เมือ่เปรียบเทียบกับเกณฑ์

ทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	80	ด้วยสถติทิดสอบที	(one sample t - test) 
พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเ รียนทดลอง 
ท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ร้อยละ	80	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 ส่วนนกัเรียนกลุม่ควบคุมมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาสุขศึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

ภายหลังการสอนแบบปกติเท่ากับ	 29.03	 คะแนน	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ	80	ด้วยสถิติทดสอบ

ที	(one sample t - test) พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสขุศกึษาเร่ืองการดูแลสขุภาพตนเองและครอบครัวของ
นกัเรยีนทดลองทีเ่รยีนการสอนแบบปกติต�า่กว่าเกณฑ์ท่ีตัง้
ไว้ร้อยละ	80	

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง

และครอบครวัของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุมภายหลังการทดลอง(ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 3	 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาสขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวัของนกัเรียน 

	 กลุ่มทดลองหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ด้วยสถิติทดสอบที	

กลุ่ม

ทดลอง

ควบคุม

การทดลอง

หลังการทดลอง

หลังการทดลอง

n

32

30

t-test

1.74*	

1.31

36.68

29.03

2.83

2.90

X SD.

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

n

32

30

t-test

10.76*
36.88

29.03

2.83

2.90

X SD.

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางท่ี	 4	 แสดงว่า	 ภายหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครัว	เท่ากบั	
36.88	คะแนน	และกลุม่ควบคุมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาสุขศึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว	

เท่ากับ	29.03	คะแนน	เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบ
ทีพบว่า	หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวิชาสขุศึกษาเร่ืองการดแูลสขุภาพตนเองและ
ครอบครัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	.05
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การอภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจัย	สามารถอภิปรายผลโดยน�าเสนอ

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

	 1.	การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ผลการวิจัยพบว่านักเรียน

กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่อง

การดูแลสขุภาพตนเองและครอบครัวสงูกว่าก่อนเรียนโดย

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ

ท่ีระดับ	 .05	 ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้เป็นไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยข้อ	1	ที่ก�าหนดไว้

	 ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องการวจิยัของ	เบญจมนิทร์	

เฟอร์เรีย	 (2556)	 ท่ีได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พัฒนาการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	4	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเร่ืองความปลอดภัยใน

ชีวิตสูงกว่าก่อนเรียน	สอดคล้องกับผลการวิจัยของทศพร	

อินทะนิน	 (2557)	ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พัฒนาพัฒนาการทางความรู้เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ	

ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการทางความรู้

เรือ่งการสร้างเสริมสขุภาพสงูกว่าก่อนเรียน	นอกจากนี	้ยงั

สอดคล้องกับผลการวิจัยของต่างประเทศ	เช่น	แม็คเนล	

(McNeil, 2000)	 ท่ีได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนแถบชานเมืองใน 

รฐัมิชแิกนทีเ่รียนภาษาสเปน	ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน

	 ท้ังนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ

ชยัวัฒน์	สทุธรัิตน์	(2559)	ท่ีกล่าวว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษ

ท่ี	21	ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน	บทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจงึมปีระโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียน	 มีความสนุกสนาน 

และต้ังใจเรยีนเพิม่ข้ึนท�าให้การเรยีนการสอนมีประสทิธภิาพ	

จึงเป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา

เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวจึงสูงกว่าก่อน

การเรียน

	 2.	การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรต้นด้วย

การเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้	ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนกลุม่

ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ

ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลังการเรียนโดยใช้บท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ต้ังไว้ร้อยละ	 80	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนนักเรียนกลุ่ม

ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่อง 

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลังการเรียนด้วย 

การสอนแบบปกติต�่ากว่าเกณฑ์ตั้งไว้ร้อยละ	 80	 ซึ่งผล 

การวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ	2	ที่ก�าหนดไว้	

	 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เบญจมินทร์	เฟอร์เรีย	(2556)	ท่ีได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนพัฒนาการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียน

มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสขุศกึษาเรือ่งความปลอดภัย

ในชวิีตสงูกว่าเกณฑ์ตัง้ไว้ร้อยละ	80	สอดคล้องกับงานวจิยั

หริพล	 ธรรมรักษ์	 (2549)	 ท่ีได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีต

เทคโนโลยขีองนกัศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

ผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอนกรีตเทคโนโลยีสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 สอดคล้องกบั

งานวจิยัของฐานามาศ	ศรไีทย	ณปภา	ศรวีเิศษ	และนติยา	

เกตุแก้ว	(2557)	ท่ีได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องหลัก

การใช้งาน	Microsoft Power Point	เบือ้งต้นของนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	6	ผลการวิจยัพบว่า	ภายหลงัการเรยีน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการใช้งาน 
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Microsoft Power Point	 เบื้องต้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ร้อยละ	70	

	 ผลการวจิยัคร้ังนีส้อดคล้องแนวคดิของส�าล	ีรกัสทุธี	

(2553)	 ท่ีกล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดี 

ในการตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคลได้	ซึง่ผูเ้รียนสามารถ

เรยีนรูต้ามระดับความสามารถตามความต้องการ	และตาม

ความสนใจ	 เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ

เป็นอิสระในการเรียนรู้	 เร้าและกระตุ้นความสนใจของ 

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	 จึงท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวชิาสขุศึกษาเร่ืองการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวั

ของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่าเกณฑ์	ท้ังนีผู้ว้จิยัอภิปราย

ผลสนบัสนนุเพิม่เติมได้ว่าการวจิยัคร้ังนีผู้วิ้จยัได้สร้างและ

พัฒนาคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นระบบ	 มีการออกแบบ

หน่วยการเรียนที่มีความชัดเจนของเนื้อหา	มีการน�าเสนอ

มโนทศัน์ส�าคัญของเนือ้หาและการฝึกปฏบิติัทีห่ลากหลาย	

พร้อมท้ังให้ผลการป้อนกลับทัน	 ซึ่งเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยนี้ว่า	 พัฒนาการการเรียนรู้

ของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ

บุคคล	 ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

ในแต่ละวัยจะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ได้เต็มตาม

ศักยภาพและสูงสุดของพ้ืนท่ีการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา	เช่น	พีอาเจต์	(Piaget) 

และสกินเนอร์	(Skinner)	เป็นต้น		

	 อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้

ผ่านการตรวจสอบคณุภาพความตรงตามเนือ้หาจากผูท้รง

คุณวุฒิและยังได้ทดลองใช้แล้วปรับปรุงก่อนน�าใช้ใน 

การวิจัย	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีประสิทธิภาพ

สามารถพัฒนานกัเรียนกลุม่ทดลองให้มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ซึง่แตกต่างจากกลุม่ควบคุม

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 3.	การเปรียบเทียบประสทิธิภาพของตัวแปรต้นด้วย

การเปรยีบเทียบกับกลุม่ควบคมุ	ผลการวิจยัพบว่าภายหลงั

การทดลองนกัเรียนกลุม่ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรียน

วิชาสุขศึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

สูงกว่ากลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05	 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ	 3 

ที่ก�าหนดไว้

	 ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของมนต์ชยั	

พงศกรนฤวงษ์	 (2546)	 ท่ีได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่ องมิ เตอร ์ของนักศึกษาระดับชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบปกติผลการวิจัยพบ

ว่า	ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเร่ืองมเิตอร์ของนกัศกึษาท่ีเรยีน

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักศึกษา 

ท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

หริพล	 ธรรมรักษ์	 (2549)	 ท่ีได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ	 ผลการวิจัย 

พบว่า	นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกว่า

นักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ	

	 ผลของการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องแนวคิดของ 

จรีารตัน์	ชริเวทย์	(2558)	ท่ีอธบิายว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเป็นการสอนท่ีดีกว่าในหลายๆวิธีท่ีสอนตามปกติ	

เพราะสามารถท�าในสิ่งที่ยากให้ง่าย	หรือท�าในสิ่งที่สิ่งอื่นๆ

ท�าไม่ได้ให้น่าสนใจ	 และผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีกว่าและ

เร็วกว่าการสอนปกติ	สามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่ตน

สะดวกและตามความสามารถของตนเอง	ท้ังนีผู้ว้จิยัอภิปราย

สนับสนุนผลการวิจัยได้ว่า	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ	

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนในคร้ังนี้

สอดคล้องกบัธรรมชาติและพัฒนาการของผูเ้รียนท่ีต้องการ

เรียนรูด้้วยการลงมอืปฏบิติั	บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีภาพ	 แสง	 สี	 และเสียงเป็นท่ีน่าสนใจจึงสามารถสร้าง 
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แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน	 ท้ังมี

ความสุขในการเรียนซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ

พัฒนาการของผู้เรียนวัยนี้เป็นอย่างดี	แนวคิดนี้สอดคล้อง

กบัพฤติกรรมของนกัเรียนกลุม่ทดลองทีผู่วิ้จยัสงัเกตพบว่า	

ขณะเรียนนักเรียนศึกษาบทเรียนอย่างตั้งใจ	มีบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีสนกุสนานและเอ้ือต่อการเรียนรู้	นกัเรียนช่วย

กันคิดหาค�าตอบท่ีเรียนน�าเสนอ	 ซึ่งถือเป็นผลดีท่ีเปิด

โอกาสให้ผูไ้ด้มีส่วนร่วมการปฏบิติักิจกรรม	จงึเป็นเหตใุห้

นักเรียนกลุ ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สขุศกึษาเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวัสงูกว่า

กลุ่มควบคุม

สรุปการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแล

สุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียนกลุ่มทดลองให้ 

สูงกว่าก่อนการเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ร้อยละ	 80	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 อีกท้ังสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้มีดังนี้

	 1.	 การน�าไปใช้ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน	และควรมคีวามรู้เกีย่วกับ

เร่ืองส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยน�าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ส่งผลให้นกัเรียนเกดิความรูแ้ละ

ความสนใจมากขึ้น

	 2.	 ควรมีการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 แก้ไขจุดบกพร่องและเพ่ิม

เนื้อหาที่น่าสนใจ	เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

กับผู้เรียน
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