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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลัง การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 62 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ และ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ ร้างโดยผูว้ จิ ยั สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
* คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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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�ำ

การพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ซึ่งการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การ
พัฒนาด้วยการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
พัฒนาคนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้านของการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มนุ ษ ย์ รั ฐ บาลจึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การ
พัฒนาการศึกษาชาติมาอย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้บญ
ั ญัตสิ าระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 ที่มีสาระ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความหลากหลาย
ของผูเ้ รียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการแก้ปัญหาให้
ผูเ้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้
คิ ด เป็ น ท� ำ เป็ น อั น ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ผู ้ เ รี ย นเติ บ โตเป็ น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ,
2553)
สุขภาพและอนามัยเป็นสิ่งส�ำคัญต่อมนุษย์ เพราะ
การด�ำเนินชีวติ อย่างมีดลุ ยภาพทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
การประกอบอาชีพท�ำให้บคุ คลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี หลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
จึงก�ำหนดผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสุขศึกษาและ
พลศึกษา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว โดยก�ำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายต้ อ งเรี ย นรู ้ ส าระที่ 1 การเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ซึง่ มีเนือ้ หา
ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดใหญ่ที่ประชากรมีวิถี
ชีวติ ของคนในสังคมจึงมีภาวะการณ์เสีย่ งต่อการละเลยการ
ดูแลสุขภาพ จากการส�ำรวจข้อมูลของโครงการส�ำรวจ
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลางปี พ.ศ. 2557 ถึง
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2558 พบว่ามีปญ
ั หาชีวติ กับความแข็งแรง การบริโภคและ
ความปลอดภั ย สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย (ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559)
จากการส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและ
ครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัด
นครปฐมพบว่า ผลการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับเพียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญในยุคปัจจุบัน
สาเหตุของการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเพียง
แค่ผา่ นเกณฑ์เพราะเนือ้ หาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความจ�ำและ
การน�ำไปใช้ไม่ได้กระตุ้นการคิดจึงไม่เกิดความท้าทายต่อ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน กอปรกับการจัดการเรียนรู้
รายวิชาสุขศึกษาส่วนใหญ่นิยมด�ำเนินการลักษณะการ
บรรยายแล้วฝึกปฏิบตั จิ งึ ไม่นา่ สนใจต่อการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขภาพที่ประสิทธิภาพต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมที่
สามารถสร้างการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียนในยุคปัจจุบนั เพราะบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
สือ่ ประสม ประกอบด้วยข้อความเนือ้ หา รูปภาพ เสียงทีจ่ ดั
เรียงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำเสนอเนื้อหาบทเรียนใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในชั้นเรียนมากที่สุด
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามระดับความสามารถ ตามความ
ต้องการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจึงสามารถเร้าความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพัฒนาการของ
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ผู้เรียนและการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ชัยวัฒน์
สุทธิรตั น์ (2559) ได้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้
ในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียน มีความสนุกสนานและตัง้ ใจเรียนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
แนวคิ ด ข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ฐานามาศ ศรีไทย ณปภา ศรีวเิ ศษ และนิตยา เกตุแก้ว (2557)
ที่พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรือ่ งหลักการใช้งาน
Microsoft Power Point เบือ้ งต้นได้ดขี นึ้ และดีกว่าการเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และงานวิจัยของชาญณรงค์
พวงผกา (2555) ที่พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งหิ น และ
การเปลีย่ นแปลงของโลกเรือ่ งหินและการเปลีย่ นแปลงของโลก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ได้ดีขึ้น งานวิจัย
ของเบญจมิ น ทร์ เฟอร์ เ รี ย (2556) พบว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งความปลอดภัยในชีวติ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สงู ขึน้ กว่าก่อนการเรียนและสูงกว่า
เกณฑ์ตงั้ ไว้รอ้ ยละ 80 นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจยั ของต่าง
ประเทศสนับสนุนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอีกเช่น การวิจัยของแม็คเนล (McNeil, 2000)
ที่พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนและความสุขในการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐมิชิแกนได้สูงกว่าก่อนเรียน
จากการน�ำเสนอทัศนะข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted
Instruction หรือ CAI) มาใช้จดั การเรียนรูส้ ามารถพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละคนให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาเพิ่ม
มากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนที่เรียนอ่อน
ให้สามารถเรียนได้ทันเพื่อนและสามารถเรียนรู้ได้ตาม
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ความสามารถของตนเอง ไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆ
กันกับเพื่อนในห้องเรียนและสามารถทบทวนบทเรียน
ได้เองตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาระหว่างการจัด
การเรียนการสอนได้ ผู้วิจัยจึงมั่นใจว่าการน�ำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประกอบการเรียนรู้จะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนสูงขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและครอบครั ว ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของ
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองหลั ง การเรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลัง
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุ่มควบคุม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
ที่ เ รี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนสู ง กว่ า
ก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียนกลุม่ ทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการวิจัยแบบทดลองลักษณะ
มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการทดสอบก่อนและหลัง
การวิจัย (randomized control group pretest posttest design) โดยด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561 จ�ำนวน 8 โรงเรียน จ�ำนวน 1,869 คน กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
โดยการสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมืองมา
1 โรงเรียน ผลการสุ่มได้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ซึง่ มีนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 7 ห้อง จากนัน้ สุม่
เพือ่ แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 1 กลุม่ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/1 จ�ำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ�ำนวน 30 คน
2. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
		
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ ง
การดูแลสุข ภาพตนเองและครอบครัวส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 หน่วยย่อย คือ
1) การดูแลสุขภาพตนเอง 2) การดูแลสุขภาพครอบครัว
3) กระบวนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและ
4) การวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูห้ น่วยละ 2 คาบ/สัปดาห์ ซึง่ มีกระบวนการสร้างและ
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การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหาจ�ำนวน 5 ท่าน จากนั้น
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน
วัดห้วยจรเข้วิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด�ำเนินการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นการ
ทดสอบ 1:1 E1/E2 เท่ากับ 72.22/71.55 ขัน้ การทดสอบ
กลุ ่ ม เล็ ก E1/E2 เท่ า กั บ 77.00/73.93 และ
ขั้นการทดสอบภาคสนาม E1/E2 เท่ากับ 82.71/82.13
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
		
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยวัดผล
สัมฤทธิจ์ ำ� นวน 45 ข้อ 4 ตัวเลือก  มีขนั้ ตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
ตรงตามเนือ้ หา จ�ำนวน 5 ท่าน (IOC อยูร่ ะหว่าง .67 - 1.00)
มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.34-0.78 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.52 และค่าความเชื่อมั่น
0.86
		
2.3 แผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าสุขศึกษา
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวที่ใช้
การสอนแบบปกติ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
สุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวส�ำหรับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด�ำเนินการออกแบบกิจกรรมเป็นราย
หน่วยจ�ำนวน 4 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การ
ดูแลสุขภาพตนเอง จ�ำนวน 2 คาบ แผนการจัดการเรียน
รู้ที่ 2 การดูแลสุขภาพครอบครัว จ�ำนวน 2 คาบ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว จ�ำนวน 2 คาบ และแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
การวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว จ�ำนวน
2 คาบ รวมจ�ำนวน 8 คาบ โดยในแต่ละคาบ ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นน�ำ  คือ การน�ำเข้าสู่บท
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เรียนด้วยวิธีการต่างๆให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่
เรียน 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้
เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว และ
3) ขั้นสรุป คือผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับใน
การเรียน ซึง่ มีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
ด้วยการให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน พิจารณาความตรง
ตามเนื้อหา แล้วน�ำมาปรับปรุง จากนั้นทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้
วิทยาคมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ จั ย ครั้ ง นี้
ด�ำเนินการทดลองตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยด�ำเนินการ
ทดสอบก่อนการทดลอง 1 คาบ ด�ำเนินการทดลองจัดการ
เรียนรู้วิช า สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 8 คาบคาบละ 55 นาที โดยกลุ่ม
ทดลองด�ำเนินการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
และกลุม่ ควบคุมด�ำเนินการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการสอนแบบ
ปกติ ที่ มี ขั้ น ตอนส� ำ คั ญ 3 ขั้ น คื อ ขั้ น น� ำ เข้ า สู ่ บ ทเรี ย น
ขั้นจัดการเรียนรู้ และขั้นสรุปบทเรียนโดยใช้สื่อประเภท
ใบความรูแ้ ละใบงาน จากนัน้ ทดสอบหลังการทดลอง 1 คาบ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 คาบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัย

1. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ดังตารางที่ 1 – 2)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองด้วยสถิติทดสอบที
กลุ่มตัวอย่าง

n

X

SD.

กลุ่มทดลอง

32

11.03

3.92

กลุ่มควบคุม

30

11.07

2.60

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ก่อนการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สุขศึกษา เรื่อง
การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและครอบครั ว เท่ า กั บ 11.03
คะแนน และกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เท่ากับ
11.07 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า

t-test

.42

ก่อนการทดลองนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวไม่แตกต่างกัน ดังนั้น กลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมจึงมีคณ
ุ สมบัตแิ ละความเท่าเทียมเหมาะสม
ที่จะจัดกระท�ำเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวของกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่ม

การทดลอง

n

X

SD.

ทดลอง

ก่อนการทดลอง

32

11.03

3.92

หลังการทดลอง

32

36.88

2.83

ก่อนการทดลอง

30

11.07

2.60

หลังการทดลอง

30

29.03

2.90

ควบคุม

d

SD d

t-test

25.84

.69

37.45*

17.97

0.58

30.85*

* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
เท่ากับ 11.03 คะแนน และหลังการเรียนเท่ากับ 36.88 คะแนน
เมือ่ เปรียบเทียบด้วยสถิตทิ ดสอบทีพบว่า นักเรียนกลุม่ ทดลอง
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05

ส่วนนักเรียนกลุม่ ควบคุมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวก่อน
การเรียนด้วยการสอนแบบปกติเท่ากับ 11.07 คะแนน และ
หลังการเรียนด้วยการสอนแบบปกติเท่ากับ 29.03 คะแนน
เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยการ
สอนแบบปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทีร่ ะดับ .05
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2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ ควบคุ ม หลั ง การทดลองกั บ เกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ คื อ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ 80 (ดังตารางที่ 3)
และครอบครั ว นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียน
กลุ่มทดลองหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ด้วยสถิติทดสอบที
กลุ่ม

การทดลอง

n

X

SD.

t-test

ทดลอง

หลังการทดลอง

32

36.68

2.83

1.74*

ควบคุม

หลังการทดลอง

30

29.03

2.90

1.31

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 แสดงว่า ภายหลังการเรียนด้วยบท
เรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนกลุ ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวเท่ากับ 36.68 คะแนน เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ทีต่ งั้ ไว้รอ้ ยละ 80 ด้วยสถิตทิ ดสอบที (one sample t - test)
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแล
สุ ข ภาพตนเองและครอบครั ว ของนั ก เรี ย นทดลอง
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนนักเรียนกลุม่ ควบคุมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

ภายหลังการสอนแบบปกติเท่ากับ 29.03 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ด้วยสถิติทดสอบ
ที (one sample t - test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวของ
นักเรียนทดลองทีเ่ รียนการสอนแบบปกติตำ�่ กว่าเกณฑ์ทตี่ งั้
ไว้ร้อยละ 80
3. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวของนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมภายหลังการทดลอง(ดังตารางที่ 4)

กลุ่มตัวอย่าง

n

X

SD.

กลุ่มทดลอง

32

36.88

2.83

กลุ่มควบคุม

30

29.03

2.90

t-test

10.76*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ภายหลังการทดลอง
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
สุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เท่ากับ
36.88 คะแนน และกลุม่ ควบคุมมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
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เท่ากับ 29.03 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบ
ทีพบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยน�ำเสนอ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่านักเรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวสูงกว่าก่อนเรียนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อ 1 ที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องการวิจยั ของ เบญจมินทร์
เฟอร์เรีย (2556) ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัฒนาการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน
ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นัก เรีย นมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องความปลอดภัยใน
ชีวิตสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของทศพร
อินทะนิน (2557) ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัฒนาพัฒนาการทางความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการทางความรู้
เรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของต่างประเทศ เช่น แม็คเนล
(McNeil, 2000) ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียน
ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นแถบชานเมื อ งใน
รัฐมิชแิ กนทีเ่ รียนภาษาสเปน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2559) ทีก่ ล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนจึงมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียน มีความสนุกสนาน

และตัง้ ใจเรียนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวจึงสูงกว่าก่อน
การเรียน
2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรต้นด้วย
การเทียบกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนกลุม่
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลังการเรียนโดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ตั้งไว้ร้อยละ 80
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุ ม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวหลังการเรียนด้วย
การสอนแบบปกติต�่ำกว่าเกณฑ์ต้ังไว้ร้อยละ 80 ซึ่งผล
การวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย (2556) ทีไ่ ด้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนพัฒนาการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสุขศึกษาเรือ่ งความปลอดภัย
ในชีวติ สูงกว่าเกณฑ์ตงั้ ไว้รอ้ ยละ 80 สอดคล้องกับงานวิจยั
หริพล ธรรมรักษ์ (2549) ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคอนกรี ต
เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอนกรีตเทคโนโลยีสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของฐานามาศ ศรีไทย ณปภา ศรีวเิ ศษ และนิตยา
เกตุแก้ว (2557) ที่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องหลัก
การใช้งาน Microsoft Power Point เบือ้ งต้นของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ รื่ อ งหลั ก การใช้ ง าน

29

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
Journal of Health and Health Management Vol.5 No.1 January-June 2019

Microsoft Power Point เบื้องต้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การทดลองนักเรียนกลุม่ ทดลองมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ร้อยละ 70
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องแนวคิดของส�ำลี รักสุทธี
(2553) ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อดี
ในการตอบสนองการเรียนรูส้ ว่ นบุคคลได้ ซึง่ ผูเ้ รียนสามารถ
เรียนรูต้ ามระดับความสามารถตามความต้องการ และตาม
ความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
เป็นอิสระในการเรียนรู้ เร้าและกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
ของนักเรียนกลุม่ ทดลองสูงกว่าเกณฑ์ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั อภิปราย
ผลสนับสนุนเพิม่ เติมได้วา่ การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้สร้างและ
พัฒนาคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นระบบ มีการออกแบบ
หน่วยการเรียนที่มีความชัดเจนของเนื้อหา มีการน�ำเสนอ
มโนทัศน์สำ� คัญของเนือ้ หาและการฝึกปฏิบตั ทิ หี่ ลากหลาย
พร้อมทั้งให้ผลการป้อนกลับทัน ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการเรียนรู้ของผู้เรียนวัยนี้ว่า พัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในแต่ ล ะวั ย จะท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพและสูงสุดของพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา เช่น พีอาเจต์ (Piaget)
และสกินเนอร์ (Skinner) เป็นต้น  
อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รง
คุ ณ วุ ฒิ แ ละยั ง ได้ ท ดลองใช้ แ ล้ ว ปรั บ ปรุ ง ก่ อ นน�ำ ใช้ ใ น
การวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนกลุม่ ทดลองให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรต้นด้วย
การเปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม ผลการวิจยั พบว่าภายหลัง
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วิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 3
ที่ก�ำหนดไว้
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของมนต์ชยั
พงศกรนฤวงษ์ (2546) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นเรื่ อ งมิ เ ตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ เ รี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบปกติผลการวิจัยพบ
ว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งมิเตอร์ของนักศึกษาทีเ่ รียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักศึกษา
ที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
หริพล ธรรมรักษ์ (2549) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ เ รี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ
ผลของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งแนวคิ ด ของ
จีรารัตน์ ชิรเวทย์ (2558) ทีอ่ ธิบายว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นการสอนที่ดีกว่าในหลายๆวิธีที่สอนตามปกติ
เพราะสามารถท�ำในสิ่งที่ยากให้ง่าย หรือท�ำในสิ่งที่สิ่งอื่นๆ
ท�ำไม่ได้ให้น่าสนใจ และผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีกว่าและ
เร็วกว่าการสอนปกติ สามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาที่ตน
สะดวกและตามความสามารถของตนเอง ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั อภิปราย
สนับสนุนผลการวิจัยได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ร้ า งและพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ
ลั ก ษณะของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยสอนในครั้ ง นี้
สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการ
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
มีภาพ แสง สี และเสียงเป็นที่น่าสนใจจึงสามารถสร้าง
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แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ทั้งมี
ความสุขในการเรียนซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนวัยนี้เป็นอย่างดี แนวคิดนี้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของนักเรียนกลุม่ ทดลองทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตพบว่า
ขณะเรียนนักเรียนศึกษาบทเรียนอย่างตั้งใจ มีบรรยากาศ
การเรียนรูท้ สี่ นุกสนานและเอือ้ ต่อการเรียนรู้ นักเรียนช่วย
กันคิดหาค�ำตอบที่เรียนน�ำเสนอ ซึ่งถือเป็นผลดีที่เปิด
โอกาสให้ผไู้ ด้มสี ว่ นร่วมการปฏิบตั กิ จิ กรรม จึงเป็นเหตุให้
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
สุขศึกษาเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวสูงกว่า
กลุ่มควบคุม

สรุปการวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแล
สุขภาพตนเองและครอบครัวของนักเรียนกลุ่มทดลองให้
สูงกว่าก่อนการเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้มีดังนี้
1. การน�ำไปใช้ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน และควรมีความรูเ้ กีย่ วกับ
เรื่ อ งส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ โ ดยน� ำ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนไปใช้สง่ ผลให้นกั เรียนเกิดความรูแ้ ละ
ความสนใจมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน แก้ไขจุดบกพร่องและเพิ่ม
เนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
กับผู้เรียน
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