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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้  มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง และหาประสิทธิภาพ บทเรียนสําเร็จรูป 
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอ บทเรียนสําเร็จรูป       
 กลุมตัวอยางคือ นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนวัดแมเฉย  ปการศึกษา 2552 
จํานวน 18 คน โดยกลุมตัวอยางไดทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป ผานกระบวน การ
เรียนการสอนใน ช้ันเรียนตามหนวยการเรียนรู ภาคเรียนท่ี 2 เม่ือจบแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบกอนเรียน ทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน ทดสอบหลังเรียน และวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
คาสถิติที  
  ผลการศึกษาคนควาพบวา  บทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคมีประสิทธิภาพเทากับ  82.89 / 85.37 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ ท่ีกําหนดไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียน  และหลังเรียนดวย บทเรียนสําเร็จรูป แตกตางกัน        อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค   อยูในระดับมากท่ีสุด   แสดงวา  บทเรียนสําเร็จรูปท้ังชุด สามารถนําไปใชเปนส่ือการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ไดอยางนาเช่ือถือ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือสรางบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สําหรับ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 



 

 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป  
ชุด  การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2552 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2552 
 
ประโยชนของการศึกษาคนควา 
 1.  ครูมีบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  เปนส่ือการ
เรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 
 2.  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไดสูงขึ้น 
 3.   ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป 
 4.   เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 
   
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากร ไดแก ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3โรงเรียนวัดแมเฉย  ตําบลดานนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปการศึกษา 2552 จํานวน 18 คน   
 2.  กลุมตัวอยาง  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง คือผูเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3โรงเรียนวัดแมเฉย  ตําบลดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ป
การศึกษา 2552 จํานวน 18 คน   
 3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  3.1  ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนวัดแมเฉย   
  3.2  ตัวแปรตาม ไดแก     
   3.2.1  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนวัดแมเฉย   
   3.2.2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป                    
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2552 
   3.2.3  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2552 
 4.  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  ใชเวลาดําเนินการ 16 ช่ัวโมง   



 

 5.  เนื้อหาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป 
 บทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 
จํานวน 5  เลม  เปนเนือ้หา  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สาระสุขศึกษา )  ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ประกอบดวย 
  1.   เลมท่ี 1 เรื่อง “ส่ิงแวดลอมกับตัวเรา”  มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูและเขาใจ ปญหาและ
สาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมท่ี สงผลตอชีวิตความเปนอยูท่ีด ี ปฏิบัติตนเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมใน
บาน  โรงเรียน และท่ีสาธารณะ รูและเขาใจขาวสารเกี่ยวของกับสุขภาพส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตใชเวลาสอน 3 ช่ัวโมง 

2.  เลมท่ี 2 เรื่อง “สุขภาพของเรา”  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสุขบัญญัติแหงชาติ 10 
ประการ การปฏิบัติตนตามคําแนะนํา ประโยชนของ การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 
ประการ  ใชเวลาสอน 3 ช่ัวโมง  

3.  เลมท่ี 3 เรื่อง “โรคภัย ไขเจ็บ” มีเนือ้หาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการปองกัน
โรคภัย ไขเจ็บ การเจ็บปวยและการบาดเจ็บของตนเอง การปองกันตนเองใหปลอดภยัจากโรคตางๆ
ประโยชนของการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคตาง  ๆใชเวลาสอน 3 ช่ัวโมง    

4.  เลมท่ี 4 เรื่อง “อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชนของ
อาหารหลัก 5 หมู การเลือกอาหารท่ีมีประโยชน สะอาด และปลอดภัย ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัยท่ีดีใน
การบริโภคอาหาร ผลดีจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑคุณภาพ ความหมายหลักในการบริโภค
อาหารและสามารถเลือก   หรือบริโภคอาหารท่ีดีตอรางกาย คุณคาในการบริโภคอาหารตาม 
โภชนบัญญัติ ความหมายและ ความสําคัญของสุขนิสัยท่ีดีในการบริโภคอาหาร สุขนิสัยท่ีดีในการ
บริโภคอาหารการเลือกรบัประทานอาหารอยางปลอดภัย การอานฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ
ได ประโยชนของการเลือกรับประทานอาหาร ใชเวลาสอน 4 ช่ัวโมง  

5.  เลมท่ี 5 เรื่อง “อารมณดีมีสุข” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและวิธีการแสดงออก
ทางอารมณท่ีเหมาะสม การปรับอารมณ การบอกความตองการของตนเองอยางมีเหตุผลไดบอก
ประโยชนการปรับอารมณท่ีเหมาะสมได ความสําคัญของการออกกําลังกายและการพักผอน การเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ การเหลือปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพใหเหมาะสมกับตนเอง ใชเวลาสอน 3 
ช่ัวโมง 
วิธีดําเนินการ 
 เม่ือไดเครื่องมือท่ีใชในการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพแลว นําเครื่องมือเหลานั้นไปใช            
กับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนวัดแมเฉย  ภาคเรียนท่ี  2  ป
การศึกษา 2552  โดยดําเนินการดังนี ้



 

 1.  กอนเริ่มบทเรียนสําเร็จรูปเลมท่ี 1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ               
ทางการเรียน และเก็บรวบรวมคะแนน เพ่ือคํานวณหาคาทางสถิต ิ
 2.  ผูรายงานดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1-15    
และเก็บรวบรวมคะแนนแบบฝกหัดทายเลม สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนโดยใชแบบสังเกต   
 3.  เม่ือจบบทเรียนท้ัง 5 เลม ใหผูเรียนทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม 
เพ่ือตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน 
 4.  เม่ือจบบทเรียนและดําเนินการทดสอบหลังเรียนแลว ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
จํานวน 10 ขอ และเก็บรวบรวมคะแนน เพ่ือคํานวณหาคาทางสถิติ  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูรายงานไดนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะห ดังนี ้
 1.  หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 ตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว   คือ 80/80 
  80  ตัวแรก  หมายถึง ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดในบทเรียนสําเร็จรูป  
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไดถูกตองโดยมีคะแนนเฉล่ีย รอยละ 80 
 80  ตัวหลัง  หมายถึง ผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน          
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไดถูกตองโดยมีคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 80 
 2.  ทดสอบความมีนัยสําคัญของผลตางระหวางคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและ 
หลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคโดยใชคาสถิติ ที (t-test) 
 3.  ประเมินความพึงพอใจ ของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี  3 โดยหาคาเฉล่ีย ( X)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 



 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การคํานวณหาประสิทธิภาพ โดยใชสูตรดังนี ้(ชัยยงค พรหมวงศ, 2528, หนา 490) 
   

  สูตรท่ี 1 
100

1


 

A
N

X
E  

 
เม่ือ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  X  แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัด 
 A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
 N  แทน จํานวนผูตอบแบบฝกหัด 

 

  สูตรท่ี 2 
100

2


 

B
N

F
E   

 

เม่ือ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
 F  แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
 B  แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 N  แทน จํานวนผูสอบ 

 
2.  การหาคาเฉล่ีย ( X) โดยใชสูตรดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 105) 
 

 
X = N

X  
 

เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 X  แทน ผลรวมของคะแนน 
 N แทน จํานวนผูสอบท้ังหมด 

                                 
 3.  การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 
หนา 106) 
 



 

 
S.D. = 

)1(
)( 22



 
NN

XXN  
 

เม่ือ S.D. แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N แทน จํานวนผูสอบท้ังหมด 
 X แทน ผลรวมของคะแนน 
 X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคายกกําลังสอง 

 
 4.  การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรดังนี ้(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 
2526, หนา 89-91) 

       
 IOC = 

N
R  

 

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค       
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
 N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 
   โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี ้

+1   เม่ือแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุไวจริง 
 0 เม่ือไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว 
-1 เม่ือแนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว 
 เกณฑคา IOC  ท่ียอมรับได  ตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

 
 5.  การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน โดยใชสูตรดงันี ้(ภัทรา นิคมานนท, 2538, หนา 140) 
  5.1  คาความยากงาย (p)   
 

โดยใชสูตร P = N
R  

 

เม่ือ  P แทน ดัชนีความยากของขอสอบ 
 R แทน จํานวนนักเรียนท่ีตอบขอสอบนั้นไดถูกตอง 



 

 N แทน จํานวนนักเรียนท่ีตอบขอสอบท้ังหมด 
 
  5.2  คาอํานาจจําแนก (r) 

    
โดยใชสูตร r = 

N
RR

H

LH   

 
เม่ือ r แทน คาอํานาจจําแนก 

 R H แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงท่ีตอบขอสอบนั้นถูก 
 R L แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําท่ีตอบขอสอบนั้นถูก 
 NH แทน จํานวนของผูตอบในกลุมสูง 

 
5.3   คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตรคาความ 

เช่ือม่ัน (rt t) ของ คูเดอร ริชารดสัน (KR20) ดังนี ้(วิราพร พงศอาจารย, 2541, หนา 230)          
  

rt t       = 
 

1n
n











 
S

pq

t
2

1  

 เม่ือ      rt t       แทน คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
               P แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
               q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 - p 
            St

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
           n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

 
  
6.  การหาคาความเช่ือม่ันแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนสําเร็จรูป                       
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค ดังนี้                                       
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540, หนา 209) 
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เม่ือ          แทน ความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
            n แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
             Si

2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
            St

2 แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
   

 
 
7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกลุมเดียว แตมีการทดสอบ                  

กอนทดลอง ทดสอบหลังทดลอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของประชากร ใช t-test แบบ Dependent Group โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 
หนา 148)   
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DDn

D
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t แทน การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน      
D แทน   ความแตกตางระหวางคะแนนสอบหลังเรียนกับกอนเรียน 

ของนักเรียนแตละคน 
D แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนทุกคน 
2D  แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

แตละคนยกกําลังสอง          
 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง   
 2)( D

 
แทน       ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง                                         
 2Dn

 
แทน จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกตางของคะแนน 

กอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง                           
n  แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 



 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค คือ  
82.89 / 85.37 เปนบทเรียนสําเร็จรูปท่ีมี ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย  บทเรียนสําเร็จรูป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3.  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สาระสุขศึกษา )  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โดยมี
คาเฉล่ีย 3.71 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37   ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด    
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