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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสราง และหาประสิทธิภาพ บทเรียนสําเร็จรูป
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอ บทเรียนสําเร็จรูป
กลุมตัวอยางคือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดแมเฉย ปการศึกษา 2552
จํานวน 18 คน โดยกลุมตัวอยางไดทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูป ผานกระบวน การ
เรียนการสอนใน ชั้นเรียนตามหนวยการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 เมื่อจบแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบกอนเรียน ทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียน ทดสอบหลังเรียน และวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสถิติที
ผลการศึกษาคนควาพบวา บทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคมีประสิทธิภาพเทากับ 82.89 / 85.37 ซึ่งสูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวย บทเรียนสําเร็จรูป แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค อยูในระดับมากที่สุด แสดงวา บทเรียนสําเร็จรูปทั้งชุด สามารถนําไปใชเปนสื่อการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดอยางนาเชื่อถือ
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อสรางบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค สําหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552
ประโยชนของการศึกษาคนควา
1. ครูมีบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เปนสื่อการ
เรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไดสูงขึ้น
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
4. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในเรื่องอื่น ๆ ตอไป
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
1. ประชากร ไดแก ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลดานนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปการศึกษา 2552 จํานวน 18 คน
2. กลุมตัวอยาง ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง คือผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3โรงเรียนวัดแมเฉย ตําบลดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ป
การศึกษา 2552 จํานวน 18 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดแมเฉย
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดแมเฉย
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552
3.2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2552
4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาดําเนินการ 16 ชั่วโมง

5. เนื้อหาในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 5 เลม เปนเนือ้ หา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สาระสุขศึกษา ) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย
1. เลมที่ 1 เรื่อง “สิ่งแวดลอมกับตัวเรา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูและเขาใจ ปญหาและ
สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมที่ สงผลตอชีวิตความเปนอยูที่ดี ปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมใน
บาน โรงเรียน และที่สาธารณะ รูและเขาใจขาวสารเกี่ยวของกับสุขภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตใชเวลาสอน 3 ชั่วโมง
2. เลมที่ 2 เรื่อง “สุขภาพของเรา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสุขบัญญัติแหงชาติ 10
ประการ การปฏิบัติตนตามคําแนะนํา ประโยชนของ การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10
ประการ ใชเวลาสอน 3 ชั่วโมง
3. เลมที่ 3 เรื่อง “โรคภัย ไขเจ็บ” มีเนือ้ หาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการปองกัน
โรคภัย ไขเจ็บ การเจ็บปวยและการบาดเจ็บของตนเอง การปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคตางๆ
ประโยชนของการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคตางๆ ใชเวลาสอน 3 ชั่วโมง
4. เลมที่ 4 เรื่อง “อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชนของ
อาหารหลัก 5 หมู การเลือกอาหารที่มีประโยชน สะอาด และปลอดภัย ปฏิบัติตนใหมีสุขนิสัยที่ดีใน
การบริโภคอาหาร ผลดีจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑคุณภาพ ความหมายหลักในการบริโภค
อาหารและสามารถเลือก หรือบริโภคอาหารที่ดีตอรางกาย คุณคาในการบริโภคอาหารตาม
โภชนบัญญัติ ความหมายและ ความสําคัญของสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร สุขนิสัยที่ดีในการ
บริโภคอาหารการเลือกรับประทานอาหารอยางปลอดภัย การอานฉลากอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ
ได ประโยชนของการเลือกรับประทานอาหาร ใชเวลาสอน 4 ชั่วโมง
5. เลมที่ 5 เรื่อง “อารมณดีมีสุข” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและวิธีการแสดงออก
ทางอารมณที่เหมาะสม การปรับอารมณ การบอกความตองการของตนเองอยางมีเหตุผลไดบอก
ประโยชนการปรับอารมณที่เหมาะสมได ความสําคัญของการออกกําลังกายและการพักผอน การเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ การเหลือปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพใหเหมาะสมกับตนเอง ใชเวลาสอน 3
ชั่วโมง
วิธีดําเนินการ
เมื่อไดเครื่องมือที่ใชในการทดลองที่มีประสิทธิภาพแลว นําเครื่องมือเหลานั้นไปใช
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดแมเฉย ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 โดยดําเนินการดังนี้

1. กอนเริ่มบทเรียนสําเร็จรูปเลมที่ 1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเก็บรวบรวมคะแนน เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ
2. ผูรายงานดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-15
และเก็บรวบรวมคะแนนแบบฝกหัดทายเลม สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนโดยใชแบบสังเกต
3. เมื่อจบบทเรียนทั้ง 5 เลม ใหผูเรียนทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม
เพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน
4. เมื่อจบบทเรียนและดําเนินการทดสอบหลังเรียนแลว ใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจ
ที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค กลุมสาระการเรียนรูสขุ
ศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
จํานวน 10 ขอ และเก็บรวบรวมคะแนน เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูรายงานไดนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะห ดังนี้
1. หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ
ที่กําหนดไว คือ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดในบทเรียนสําเร็จรูป
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไดถูกตองโดยมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไดถูกตองโดยมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 80
2. ทดสอบความมีนัยสําคัญของผลตางระหวางคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคโดยใชคาสถิติ ที (t-test)
3. ประเมินความพึงพอใจ ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค กลุม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดยหาคาเฉลี่ย ( X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

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

E2 

F
N
 100
B

E แทน
 F แทน
2

B
N

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบฝกหัด
คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
จํานวนผูตอบแบบฝกหัด

แทน
แทน

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
จํานวนผูสอบ

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

X

เมื่อ

X

X

N

=

X

แทน
แทน
แทน

คาคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนน
จํานวนผูสอบทั้งหมด

N

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

N  X 2  ( X )2

S.D. =
เมื่อ

S.D.
N
X
 X2

แทน
แทน
แทน
แทน

N ( N  1)

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนผูสอบทั้งหมด
ผลรวมของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแตละคายกกําลังสอง

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

เมื่อ

IOC =

R

IOC แทน
R แทน
N แทน

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

N

โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี้
+1
เมื่อแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง
0
เมื่อไมแนใจวาขอสอบขอนั้นวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
-1
เมื่อแนใจวาขอสอบขอนั้นไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว
เกณฑคา IOC ที่ยอมรับได ตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
5. การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชสูตรดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท, 2538, หนา 140)
5.1 คาความยากงาย (p)
โดยใชสูตร P =
เมื่อ

P แทน
R แทน

R
N

ดัชนีความยากของขอสอบ
จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบนั้นไดถูกตอง

N แทน

จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบทั้งหมด

5.2 คาอํานาจจําแนก (r)
โดยใชสูตร r =
เมื่อ

r
RH
RL
NH

RH  RL
NH

แทน
แทน
แทน
แทน

คาอํานาจจําแนก
จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบขอสอบนั้นถูก
จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบขอสอบนั้นถูก
จํานวนของผูตอบในกลุมสูง

5.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรคาความ
เชื่อมั่น (rt t) ของ คูเดอร ริชารดสัน (KR20) ดังนี้ (วิราพร พงศอาจารย, 2541, หนา 230)
rt t

=

n   pq 
1 

2
n 1 
S t 


เมื่อ rt t
P
q
St2
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 - p
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
จํานวนขอของแบบทดสอบ

6. การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ ีตอบทเรียนสําเร็จรูป
ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค ดังนี้
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540, หนา 209)


2
n   Si 
1



n  1 
St 2 

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน



n
Si2
St2

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จํานวนขอของแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ
ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

7. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมเดียว แตมีการทดสอบ
กอนทดลอง ทดสอบหลังทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของประชากร ใช t-test แบบ Dependent Group โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546,
หนา 148)

D
n D   D 

t

2

2

n 1

t
D

แทน
แทน

D

แทน

D2

แทน

D

2

แทน

( D ) 2

แทน

n D 2

แทน

n

แทน

การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ความแตกตางระหวางคะแนนสอบหลังเรียนกับกอนเรียน
ของนักเรียนแตละคน
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทุกคน
ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
แตละคนยกกําลังสอง
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกตางของคะแนน
กอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

สรุปผลการศึกษาคนควา
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค คือ
82.89 / 85.37 เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย บทเรียนสําเร็จรูป
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนสําเร็จรูป ชุด การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ( สาระสุขศึกษา ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยมี
คาเฉลี่ย 3.71 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
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