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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุข

ศึกษา เร่ืองรางกายของเราใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ือง รางกายของเรา ของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน (3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง
รางกายของเรา  ประชากรที่ใชไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต7 จังหวัดนครนายก  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 11 โรงเรียน
จํานวนนักเรียน 534 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน 1 หองเรียน 40 คนไดมา
จากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไดแก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา จํานวน 5 เร่ือง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แตละเร่ือง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา
สถิติที่ใชในการวิจัยคือ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบคาที (t-test แบบDependent)

ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเราสําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่

4ที่พัฒนาข้ึนมปีระสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนดโดยมีคา 84.93/85.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง  รางกาย

ของเรา มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย

ของเรา มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were to (1) develop computer-assisted

instruction  entitled the Human Body for Mathayomsuksa IV students with a required
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efficiency of 80/80, (2) compare the achievement of the students who learned
entitled the Human Body before and after the study, (3) study students’ satisfaction
learning  by computer-assisted instruction entitled the Human Body. The subjects of
this study were 534 Mathayomsuksa IV students in the first semester of 2011
academic year from 11 schools in the Secondary Educational Service Area Office7 in
Nakhon Nayok Province. The sample for this study was a class of 40 Mathayomsuksa
4 students who studied at Ongkharak School in the first semester of 2011 academic
year.The sample was selected through multi-stage sampling

The instruments used in this study included :5 units of computer-assisted
instruction  entitled the Human Body,  and a questionnaire for checking the learners’
satisfaction  with the computer-assisted instruction  entitled  the  Human  Body.
The collected data were analyzed by using percentage, mean ( ) and standard
deviation, (S.D), t-test independent.

The findings were as follows:
1. The computer-assisted instruction entitled the Human Body was effective

at 84.93/85.05
2. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer Assisted

instruction entitled the Human Body had higher achievement after the study than
before the study of statistical significance at the .05 level.

3. Mathayomsuksa IV students who learned through the computer assisted
instruction entitled the Human Body had satisfaction at a high level.

คําสําคัญ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ความสําคัญของปญหา
นักเรียนและเยาวชนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  การที่เยาวชนเติบโตข้ึนเปนประชากรที่มีคุณภาพไดนั้น  ควรไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดังจุดมุงหมายของหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุงพัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรูอันเปน
สากล และมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกําลังกาย

สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4  สาระที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับหลักการมาปฏิบัติ และผูปฏิบัติคือ  ครู  อาจารย  ดังนั้น กลุมสาระการเรียนรู

X
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สุขศึกษาและพลศึกษา  จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ  ที่สงเสริมดานสมรรถภาพรางกาย  และไดพัฒนาการ
เรียนการสอนทางดาน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย เพ่ือใหผูเรียนมี คุณลักษณะที่
ตองการตามเจตนารมณของหลักสูตร  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งปลูกฝงให
ผูเรียนสวนหนึ่งมี พ้ืนฐานความรูที่จะดูแลตนเองและผูอ่ืนใหมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ  และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดตอไป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําเสนอบทเรียนที่ไดเตรียม
ไวอยางมีระบบใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอเปนลักษณะสื่อประสม มีทั้งขอความ
ภาพ และเสียง เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียน ภาพกราฟก ภาพนิ่ง  ภาพการเคลื่อนไหว ในลักษณะ
สื่อประสมนั้นทําใหผูเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิด
การเรียนรูไดเปนอยางดี (กิดานันท  มลิทอง, 2548) นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนวิธีการที่
สอดคลองกับ แนวคิดทางการศึกษา ที่ตองการใหการเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนแตละคนไดพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปตามความสามารถ และอยูบน
หลักพ้ืนฐานที่วา นักเรียน แตละคนมีความแตกตางกัน ไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลาใกลเคียงกัน
แตก็สามารถเรียนรูได ถาเขามีเวลาในการเรียนรูที่พอเพียง (ทิศนา แขมมณี, 2550) และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของการเรียนการสอนสุขศึกษา (สุชาติ  โสมประยูร, 2546) ที่มุงเนนการสรางเสริมและ
ปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพ และใหนักเรียนนําไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมถาวรอันจะนําไปสูการวางรากฐานดานสุขภาพที่ดี

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะนําสื่อเทคโนโลยีเขามาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง ตามศักยภาพของแตละบุคคล และเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเรามีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 หรือไม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเราของผูเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนหรือไม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเรา โดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนในระดับใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาสุขศึกษา   เร่ืองรางกายของเราใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เร่ืองรางกายของเราของ

ผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรายวิชาสุขศึกษาเร่ืองรางกายของ
เราโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก ที่เปดสอนชวง
ชั้นที่ 4 จํานวน 11 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนองครักษ  จังหวัดนครนายก  จํานวน 1 หองเรียน ไดมา
จากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยสุมแบบแบงกลุมจาก
โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดนครนายก  จํานวน 11 โรงเรียน สุมมา 1
โรงเรียน  และสุมแบบแบงกลุมได 1 หองเรียน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลไดแก
2.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ

วัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย
ของเรา

2.2 สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที4่ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 50 นาที
ตามตารางสอนของโรงเรียน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง

2.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกาย
ของเรา

วิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)
หาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก คาความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Objective Congruency) คาเฉลี่ย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบคาที  โดยใช
t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 80/80

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสุขศึกษา
พ31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง
รางกายของเรา
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ตอนท่ี 3 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา

ตอนท่ี 1 แสดงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ กําหนด 80/80

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเรา ผูวิจัยไดนําไปใชกับกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก
จํานวน 3 คน 9 คนและ 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิเคราะหดังตารางที่
4.1 ตารางที่ 4.2และ ตารางที่ 4.3

ตอนท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ31101 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พ31101 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง
รางกายของเรา

กลุมตัวอยาง N X .D.S t
คะแนนกอนเรียน

คะแนนหลังเรียน

45

45

12.33

31.84

3.22

4.41
24.583  *

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t(.05  , df = 44) = 1.680

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษาพ31101
เร่ืองรางกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ ( X =
31.84, S.D.= 4.41) เมื่อเปรียบเทียบคา t พบวา t (.05,44) < t คํานวณ แสดงใหเห็นวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนหลังการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนท่ี 3 แสดงการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา

การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
รางกายของเรา ผูวิจัยไดนําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให
นักเรียนกลุ มตัวอยาง จํานวน 45 คน ทําการตอบแบบสอบถามหลังจากเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา พบวา ระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา โดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.41, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือสามารถศึกษา
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บทเรียนไดดวยตนเอง ไดดียิ่งขึ้น ( X =4.56, S.D. =0.50) รองลงมาคือชวยใหตระหนักถึงการดูแล
รางกายมากยิ่งข้ึน ( X =4.53, S.D. =0.50) และบทเรียนนี้ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนดียิ่งข้ึน ( X =
4.51, S.D. = 0.59)

อภิปรายผล
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา เฉลี ่ยรอยละ

84.93/85.05 เปนไปตามเกณฑที ่ตั ้งไว คือ 80/80 เปนผลสืบเนื ่องมาจากการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา ไดวางแผนการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ คัดเลือก
เนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียน และศึกษาทฤษฎีที่ เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สอดคลองกับทฤษฎีการเสริมแรงของ Skinner (Operant Conditioning
Theory) โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีแบบฝกหัดใหนักเรียนปฏิบัติ ขอความคําชมเชย
เมื่อทําถูกและมีขอความใหกําลังใจเมื่อนักเรียนทําผิดใหกลับไปทบทวนหรือใหทําใหมอีกคร้ัง (อารี
พันธมนี, 2546)

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   หลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student–Centered Instruction) ซึ่ง (ทิศนา แขมมณี,
2547) กลาววาแบบเนนตัวผูเรียน การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized
Instruction) การจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตัวเอง (Self – Directed  Learning) แบบเนนความรู
ความสามารถ การจัดการเรียนรูแบบรูจริง (Mastery Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบ
รับประกันผล (Verification Teaching) การจัดการเรียนการสอนแบบเนนมโนทัศน หลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยไมมีครู การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed
Instruction) การจัดการเรียนการสอนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted
Instruction) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
รายวิชา สุขศึกษา พ31101 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองรางกายของเรา พบวา หลัง
เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผล
เนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องรางกายของเรา ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไดผานการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 และเปนบทเรียนชวยใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง มี
การเสริมแรงดวยการให  มีคําชมเชย หรือใหกําลังใจเมื่อตอบคําถามถูก จัดการเรียนการสอนแบบ
เนนตัวผูเรียนใหเหมาะสมกับภูมิหลังของผูเรียนและสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคลจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี (ทิศนา แขมมณี, 2545) ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดาน
สาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีบทบาทในการ
เตรียมเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และผูเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียน โดย
ครูคอยกํากับดูแล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการ
ออกแบบใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเปนการมุงเนนที่ผูเรียนมากกวาผูสอนและมีผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน
อางถึงงานวิจัย (สมเกียรติ ทองอรามดี, 2547) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีการสอนปกติเร่ืองบานที่นาอยูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง   ซึ่งกําลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีการสอนปกติมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนปกติ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก สามารถศึกษาบทเรียนไดดวยตนเอง
รองลงมาชวยใหตระหนักถึงการดูแลรางกายมากยิ่งข้ึน  และรองลงมาบทเรียนนี้ชวยใหเขาใจเนื้อหาที่
เรียนดียิ่งข้ึนและทําใหรูสึกเรียนไดอยางสบายใจ โดยไดมีการแทรกความรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปนแนวทาง
ในการหาคําตอบ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน

1.1 ควรศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนหองอ่ืนๆ ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองรางกายของเราสามารถใชประกอบการสอนได
ทุกข้ันตอนของการสอน เชน ใชในข้ันสอน ข้ันสรุปบทเรียน หรือใหนักเรียนนํากลับไปทบทวน
บทเรียนนอกเวลาเรียน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการนําตัวแปรอ่ืนๆมารวมศึกษา เชนความรับผิดชอบ

ความคงทนในการเรียน  ความภาคภูมิใจในตนเอง ความคิดสรางสรรค เปนตน
2.2 ควรทําวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบการสอน 2 วิธีที่แตกตางกันไดแก การสอน

แบบบรรยายกับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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