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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย และเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
และแบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ซึ่งใช้ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ 87.8/80.5 
2. ผลการเรียนรู้ ก่อนการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง รการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 24 คะแนน คะแนนต่ าสุด 8  คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย  13.11  คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.28 หลังจากใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ
ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักเรียนมีคะแนนสูงสุดเป็น 89 คะแนน คะแนนต่ าสุด 75 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเป็น 80.53 คะแนน  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา ส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลเสนอแนะ ค าปรึกษา  
ความคิดเห็น และก าลังใจ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา และอาจารย์กรกมล  
ชูช่วย  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ความรู้ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียด 
เพ่ือให้รายงานการวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การดูแลตนเองตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในวิชาสุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็น
วิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเพ่ือ
การด ารงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้
ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545:2) การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งมีผลให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน บทเรียนส าเร็จรูปเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาชนิดหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การสอนวิชาสุขศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะบทเรียนส าเร็จรูปเป็นชุดการสอนที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง คือ มีค าแนะน า วัตถุประสงค์ สื่อการสอน รวมทั้งมีการประเมินผลก่อนและหลัง
การเรียน นอกจากนี้บทเรียนส าเร็จรูปยังช่วยลดภาระการสอนของครูผู้สอน ท าให้ครูผู้สอนมีเวลาเตรียม
บทเรียนที่ต้องการสร้างสรรค์หรือยุ่งยากลึกซึ้งมากขึ้นและมีเวลาเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง ถือเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพก้าวหน้าต่อไป (วาสนา ชาวหา. 2522 , นิพนธ์ ศุขปรีดี. 2525) 

ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตราชภัฏสวนสุนันทาได้
ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษา ซึ่งประเมินจากผลการเรียนของนักเรียน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่
ไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 60 ซึ่งต่ ากว่าที่ก าหนดร้อยละ 70 ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนที่แท้จริง พบว่า นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนขาดความสามารถการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าบทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย จะช่วยในผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสนใจเรียนในวิชาสุขศึกษาได้ดีขึ้น และเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ต่อไป            
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดย

บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
2) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนและหลังการใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 125 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 สารเสพติด 
- หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 การป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติด 

 ขอบเขตด้านเวลา 
 การด าเนินการวิจัยระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และเพ่ือให้ผลการวิจัยครอบคลุม
วัตถุประสงค์และสะดวกต่อการติดตามคุณภาพ การด าเนินการวิจัยจึงแบ่งเป็นระยะ โดยมีขอบเขตการ
วิจัยแต่ละระยะดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1  การวางแผนการวิจัย และสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และผู้เรียน (Analysis) 
  2) การออกแบบการเรียนการสอน (Design) 
  3) การออกแบบกรอบเนื้อหาบทเรียน (Development) 
  4) การสร้างบทเรียนและกิจกรรมบนเครือข่าย (Implementation) 
  5) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนที่จัดท าขึ้น (Evaluation) 
  ระยะที่ 2 ปฏิบัติการศึกษาผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ทดลองใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ตัวแปรการวิจัย 
ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้ด าเนินการโครงการในครั้งนี้มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่สรางข้ึนโดยก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการ ตลอดจน

อุปกรณก์ารสอนไว้ล่วงหน้า ผูเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ตามข้ันตอน
ที่ก าหนดไว และมีเสริมแรงแกผูเรียนเป็นระยะ ๆ  โดยการเฉลยค าตอบใหทันที บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประกอบด้วย เนื้อหาของบทเรียน ค าถาม เฉลย และบทเรียน 
เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าบทเรียนส าเร็จรูปโดย
แบ่งเป็น 2 หน่วย คือ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  วัยรุ่นกับการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพบทเรียน หมายถึง การประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐม

พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่นักเรียนท าแบบฝึกระหว่างเรียน 

ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบ

หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนส าเร็จรูป 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้นวัตกรรมทางการศึกษาและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา เรื่อง การปฐม
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ
ผลการเรียนของนักเรียน 

2) เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนส าเร็จรูป ส าหรับผู้สนใจต่อไป 



 

 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียน
ส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกการน าเสนอเนื้อหาออกเป็นหัวข้อและมี
รายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนส าเร็จรูป 
 3.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.  กรอบแนวคิด 

 
1. ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1.1 ความส าคัญของการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  
 สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย   ทางจิต  ทาง

สังคม  และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะเกี่ ยวโยงกับทุก
มิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ   
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อันจะส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีคุณภาพ 

 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน 

 สุขศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  

 พลศึกษา   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและ
กีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้ง
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา  
 สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาประกอบด้วย 
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- การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ
ท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

- ชีวิตและครอบครัว  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน สุขปฏิบัติทางเพศ  และทักษะในการด าเนินชีวิต 

- การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล 
และประเภททีมอย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล   การปฏิบัติตามกฎ  กติกา ระเบียบ และข้อตกลงใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีน้ าใจนักกีฬา 

- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพ  และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

- ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึง
แนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต 

 
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระท่ี  1   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 สาระท่ี  ๒   ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
 สาระท่ี  ๓  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน  พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒   รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  

มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 สาระท่ี  ๔  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค

และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
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 สาระท่ี  ๕   ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา     

สารเสพติด และความรุนแรง 
 

1.3 คุณภาพผู้เรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
1. มีความรู้  และเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อ         

การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
2. มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน  การพักผ่อนนอนหลับ  การรักษาความสะอาดอวัยวะทุก

ส่วนของร่างกาย  การเล่นและการออกก าลังกาย 
3. ป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติด  การล่วงละเมิดทางเพศและ

รู้จักปฏิเสธในเรื่องที่ไม่เหมาะสม 
4. ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  มีทักษะ              

การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพ  และเกม  ได้อย่างสนุกสนาน  และปลอดภัย 

5. มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร  ของเล่น  ของใช้  ที่มีผลดีต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

6. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีปัญหาทางอารมณ์  และปัญหาสุขภาพ 
7. ปฏิบัติตนตามกฎ  ระเบียบข้อตกลง  ค าแนะน า  และข้ันตอนต่างๆ  และให้ความร่วมมือ

กับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจจนงานประสบความส าเร็จ 
8. ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการเล่นเป็นกลุ่ม 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
1. เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  และรู้จักดูแล

อวัยวะที่ส าคัญของระบบนั้น ๆ 
2. เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  แรงขับทางเพศ

ของชายหญิง  เมื่อย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นและวัยรุ่น  สามารถปรับตัวและจัดการได้อย่างเหมาะสม 
3. เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น  และเป็นสุข 
4. ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน  ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้องเหมาะสม 
5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  

ความรุนแรง  สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ 
6. มีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 
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7. รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  เกม  การละเล่น
พ้ืนเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน  มีน้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  
สิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง  จนงานส าเร็จลุล่วง 

8. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 

9. จัดการกับอารมณ์  ความเครียด  และปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
10. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
1. เข้าใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่

มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่าง ๆ 
2. เข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  และตัดสินใจแก้ปัญหา
ชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

3. เลือกกินอาหารที่เหมาะสม  ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 
4. มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพ่ือน  ครอบครัว  ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีต่อ

เจตคติ  ค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 
5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบัติเหตุ  

การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน 

6. เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย  สนุกสนาน  และ
ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอตามความถนัดและความสนใจ 

7. แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การ
ด ารงสุขภาพ  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพด ี

8. ส านึกในคุณค่า  ศักยภาพและความเป็นตัวของตัวเอง 
9. ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน   ให้

ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ าใจนักกีฬา 
จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความชื่นชม และสนุกสนาน 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
1. สามารถดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  และ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

2. แสดงออกถึงความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว  เพ่ือน  
สังคม  และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ  การด าเนินชีวิต  และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี 

3. ออกก าลังกาย  เล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ         
เพ่ือสุขภาพโดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  สม่ าเสมอด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน 

4. แสดงความรับผิดชอบ  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความ
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  และเล่นกีฬาจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง
และทีม 

5. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู  การเล่น  และการแข่งขัน  ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา
และน าไปปฏิบัติในทุกโอกาสจนเป็นบุคลิกภาพที่ดี 

6. วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริม
สุขภาพ  ด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

7. ใช้กระบวนการทางประชาสังคม  สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย  และมีวิถีชีวิตที่ดี 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทเรียนส าเร็จรูป 
2.1 ความจ าเป็นของการน าบทเรียนส าเร็จรูปมาใช้ 

 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องจัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนในชาติให้
มีสติปัญญาดี มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษาหรือการสอนในแต่ละ
รายวิชานั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและความเป็นธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชา   ซึ่งในเรื่องของการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้นั้น  วินิจ เกตุข า และชาญชัย ศรีไสยเพชร 
(2522) ได้ให้ความหมายของการสอนว่า คือการจัดสถานการณ์ (situation)  หรือกิจกรรม (Activities) 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ (Experience) ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) 
ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นการสอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความงอกงามในด้าน กาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา รวมทั้งความสามารถด้านอ่ืนที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้ และการที่
ครูผู้สอนจะเลือกวิธีการสอนการ   การถ่ายทอดความรู้แบบใดนั้นจะต้องค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วย  ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น   วิกร ตัณฑวุฑโฒ (2528) , เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต 
(2530) และ รัมภา อัครศักดิ์ศรี (2533) ได้กล่าวไว้พอสรุปได้ดังนี้ การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงและ
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พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลอันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์จะมีปริมาณมากน้อยและมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใดข้ึนอยู่กับขบวนการเรียนรู้ และความสามารถของผู้เรียน  
 ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนตามความสามารถของแต่ละคนนั้นครูผู้สอนซึ่ง
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเข้าใจสภาพของนักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ตรงให้แก่
ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องคัดเลือกวิธีการสอนการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะความสามารถ ความ
ต้องการของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน รวมทั้งต้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาได้ 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น การน าบทเรียนส าเร็จรูปมาใช้ในการประกอบการสอนเพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนรู้หรือการรับรู้ของนักเรียนที่ไม่เท่ากันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่ครูควรจะเลือกน ามาใช้
กับนักรเยน เพราะบทเรียนส าเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรมเป็นการเรียนการสอนที่ดมุ่งตอบสนอง
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนที่มีอยู่ในอัตราการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน 
 

2.2 ประวัติความเป็นมาของบทเรียนส าเร็จรูป 
 แนวความคิดของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยตนเองนั้นมีมานานแล้ว ซึ่งจาก
การศึกษาจาก กรมวิชาการ (2517) กล่าวถึงบทเรียนส าเร็จรูปว่า “บทเรียนส าเร็จรูปเป็นวิธีการที่มีผู้ใช้มา
แต่โบราณ คือ โซเค้กตี (Socrates)  ได้เขียนบทเรียนทฤษฎีเรขาคณิต โดยใช้ไดอะแกรมให้เข้าใจจากง่าย
ไปหายากจนเข้าใจหลักใหญ่ได้ส าเร็จ ซึ่งในการสอนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจในแต่ละ
ตอนก่อนแล้วจึงค่อยเรียนขั้นต่อไป” นอกจากนี้ อรไท ผลดี (2522)  ได้กล่าวถึงประวัติของบทเรียน
ส าเร็จรูปว่า “บทเรียนส าเร็จรูปเริ่มอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1910 โดยมอนเค้กเซอรี่ (Montessori) เป็นผู้
ริเริ่มด้วยการฝึกเด็กแรกเรียน โดยการเจาะช่องขนาดต่าง ๆ  บนท่อนไม้ให้เด็กเลือกแท่งไม้ใส่ลงไปในช่อง
นั้น ถ้าเลือกถูกก็จะใส่ได้พอดีช่อง เมื่อช านาญการใส่แท่งไม้แล้วจึงให้จับคู่กระดาษกับไม้ต่อไป”  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1952 เพรสซี่ (Presser) แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้ประดิษฐ์เครื่องสอนขึ้นเป็น
คนแรก เครื่องนี้จะมีค าถามแบบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ถ้านักเรียนกดปุ่มค าตอบที่ถูกต้องจะมีค าถาม
ใหม่ขึ้นมา เครื่องจะบันทึกคะแนนไว้ให้นักเรียนกดปุ่มดูดได้ด้วย ถ้าท าถึงถึงระดับที่ก าหนดจะมีขนมให้
เป็นรางวัล 
 ในปี ค.ศ. 1954 สินเบอร์ (Skinner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ทวาด ได้สร้างบทเรียนส าเร็จรูปขึ้นใช้
กับเครื่องช่วยสอน โดยอาศัยหลักจิตวิทยาซึ่งยึดหลักเงื่อนไขการตอบสนอง และใช้หลักการเสริมแรงเข้า
ร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ เครื่องช่วยสอนของกินเบอร์ได้จัดเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย 
ๆ เพื่อให้ผู้เรียนตอบถูกมากท่ีสุด หลักการของกินเบอร์น ามาใช้กับบทเรียนชนิดเส้นตรง 
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 ต่อมาปี ค.ศ. 1955 คราวเบอร์ (Crowder) ได้ท าการปรับปรุงบทเรียนของเพรสซี่ขึ้นเป็นบทเรียน
ชนิดสาขา ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือถ้าหากผู้ตอบค าถามใดผิดจะมีค าอธิบายถึงสาเหตุที่ท าผิด แล้วให้
ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมอีกก่อนที่จะเลือกค าตอบใหม่ 
 สรุปจากหลักการสอนของนักการศึกษาท่ีกล่าวมาทุกท่าน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการน าบทเรียน
ส าเร็จรูปมาใช้ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้บทเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถน าไปใช้ประกอบการ
สอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

2.3 ความหมายและลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป 
 จากการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปของ วินิจ เกตุข า และชาญชัย ศรีไสยเพชร (2522), สุคนธ์ เครือ
น้ าด า (2521) และ Schramm (1964) ได้ให้ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
บทเรียนส าเร็จรูปเป็นบทเรียนที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือมุ่งให้เด็กได้เรียนด้วยตนเอง เป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีล าดับขั้น เป็นบทเรียนที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย  ๆ สั้น ๆ เพ่ีอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรียกว่า 
Frames และแต่ละ Frame จะบรรจุค าอธิบายและค าถามของบทเรียนเกี่ยวโยงและต่อเนื่องกันไปจาก
ง่ายไปหายากตามล าดับเพ่ือจูงใจให้เด็กอยากเรียน และถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือตอบค าถามไม่ได้ 
ก็สามารถที่จะกลับมาเรียนใหม่ได้อีกครั้งก่อนที่จะเรียนในบทต่อไปจึงนับได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูปเป็น
แบบอย่างของการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ 
 นอกจากนี้ในการศึกษาลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูปนั้น ไพโรจน์ เบาใจ (2520) และ ชม 
ภูมิภาค (2524) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูป โดยสรุปได้ดังนี ้
 1. เนื้อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นขั้นย่อย ๆ ซึ่งเรียกว่า “กรอบ” (Frame) และกรอบเหล่านี้จะ
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก โดยมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ประโยคหนึ่งจนถึงข้อความเป็นตอน ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนไปทีละน้อย ๆ จากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่ความรู้ใหม่ เป็นการเร้าความสนใจของนักเรียนไปในตัว 
 2. ภายในแต่ละกรอบจะต้องให้นักเรียนมีการตอบสนอง (Response) เช่น ตอบค าถามหรือเติม
ข้อความลงในช่องว่างง ซึ่งท าให้นักเรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียน 
 3. นักเรียนได้รับการเสริมแรงย้อนกลับทันที ( Immediate Feedback Reinforcement) ได้
ทราบค าตอบที่ถูกต้องทันที ซึ่งท าให้นักเรียนทราบว่าค าตอบของตนนั้นถูกหรือผิด และสามารถแก้ไข
ความเข้าใจผิดของตนได้ทันที 
 4. การจัดเรียงล าดับหน่วยย่อย ๆ ของบทเรียนต้องต่อเนื่องกันไปตามล าดับจากง่ายไปหายาก 
การน าเสนอเนื้อหาในแต่ละกรอบควรล าดับขั้นของเรื่องให้ชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและท าให้ผู้เรียน
ตอบสนองเรื่องนั้นได้โดยตรง 
 5. ผู้เรียนต้องปฏิบัติหรือตอบค าถามแต่ละกรอบไปตามวิธีที่ก าหนดให้ 
 6. ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนเพ่ิมเติมขึ้นเรื่อย ๆ ทีละข้ัน 
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 7. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา 
 8. การใช้เวลาศึกษาบทเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
 9. บทเรียนส าเร็จรูปได้ตั้งจุดมุ่งหมายเฉพาะไว้แล้วมีผลท าให้สามารถวัดได้ว่าบทเรียนนั้น ๆ ได้
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 10. บทเรียนส าเร็จรูปยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือต้องค านึงถึงผู้เรียนเป็นเกณฑ์ ดังนั้นจึง
ต้องน าเอาบทเรียนที่เขียนขึ้นไปทดลองใช้กับผู้ที่สามรถใช้บทเรียนนั้นได้ เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง และ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ข้ึนก่อนที่จะน าไปใช้จริง 
 จากลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูปดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูปเป็น
การสอนที่จะจัดเนื้อหาวิชา, ค าถาม ไว้ในกรอบจากง่ายไปหายาก ซึ่งผู้เรียนสามารถสนองกลับโดยตอบ
ค าถามและสามารถรู้ผลการตอบของตนได้ทันที จึงท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา 
แต่จะอาศัยสติปัญญาและความสามารถของแต่ละคนเป็นส าคัญ 
 

2.4 ส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูป 
 จากการได้ศึกษาถึงส่วนประกอบที่ส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูปของ ปรัชญา ใจสะอาด(2522) 
และปรีป์ดี ฉิมแจ่ม (2528) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า บทเรียนส าเร็จรูปที่ดีต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ
ดังนี้คือ 
 1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็น
เกณฑ์ส าหรบพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากนักเรียนได้เรียนเนื้อหาวิชาจบแล้วว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพียงใด 
 2. เนื้อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นบท ๆ แต่ละบทก็จะแบ่งย่อยออกเป็นกรอบ หรือ Frame ซึ่งแต่ละ
กรอบจะแบ่งออกเป็น 
 - กรอบตั้งต้น (Set Frame) คือกรอบใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ตอนหนึ่งให้นักเรียนสร้างการตอบสนอง
ลงไป การตอบสนองจะเป็นอะไรนั้นนักเรียนสามารถท าได้จากข้อมูลในกรอบเดียวกันโดยนักเรียนไม่มี
ความจ าเป็นต้องมีความรู้มาก่อน  
 - กรอบฝึกหัด (Practice Frame) มาแล้วจากกรอบตั้งต้น หลักการส าคัญส าหรับกรอบนี้ก็คือ 
จะต้องให้นักเรียนได้ฝึกหัดเฉพาะสิ่งที่เขาได้เรียนจากกรอบตั้งต้นเท่านั้น อย่าน า Concept อ่ืน ๆ มาให้
นักเรียนฝึกหัดเป็นอันขาด 
 - กรอบสรุปหรือกรอบส่งท้าย (Terminal Frame) กรอบนี้จะต้องรวบรวมความรู้ที่ได้มาจาก
กรอบต้น ๆ แล้วเขียนตอบสนองออกมาเอง นักเรียนจะพบว่ามีการชี้ช่อง (prompt) ไว้บ้างหรือไม่มีเลย 
 - กรอบส่งท้าย (Sub terminal Frame) เป็นกรอบที่ให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่นักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนสนองตอบในกรอบสรุปได้ถูกต้อง กรอบรองส่งท้ายแรกควรจะมีความรู้อยู่ส่วนหนึ่งที่จะน าไปใช้ใน
กรอบส่งท้าย กรอบรองส่งท้ายที่อยู่ถัดไปจะสะสมความรู้เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้เรียนบรรจุถึงความ
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สามรถที่จะตอบสนองในกรอบส่งท้ายได้อย่างถูกต้องการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปจึงมักสร้างกรอบส่งท้าย
หรือกรอบสรุปก่อนกรอบรองส่งท้าย 
 3. แบบทดสอบท้ายบท เป็นแบบทดสอบที่ใช้สอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ว่า เมื่อนักเรียนได้เรียน
เนื้อหาวิชาในแต่ละบทแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด นักเรียนได้
บรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
 สรุป บทเรียนส าเร็จรูปที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม, เนื้อหาวิชาซึ่งจะถูก
แบ่งออกเป็นกรอบหรือ Frame โดยแต่ละ Frame จะประกอบด้วยส่วนของเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้
ส่วนของแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดสอบ และรู้ผลคะแนนของตนเองได้เลย รวมทั้งส่วนของบทสรุปซึ่ง
จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดจากกรอบต้น ๆ เข้าไว้ เพ่ือเป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้บทเรียนส าเร็จรูปที่ดีจะต้องประกอบด้วย แบบทดสอบท้ายบท เพ่ือให้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพียงใด บรรลุตามเกณฑ์หรือไม่ 
 

2.5 ประเภทของบทเรียนส าเร็จรูป 
 จากความหมาย ลักษณะส าคัญ และส่วนประกอบของบทเรียนส าเร็จรูปที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น 
สามารถจัดแบ่งประเภทของบทเรียนส าเร็จรูปได้ตามความเหมาะสมโดยศึกษาจากวิจิตร ศรีสะอ้าน 
(2516) และนิพนธ์ สุขปรีดี (2517) ซึ่งได้จัดแบ่งประเภทของบทเรียนส าเร็จรูปออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 2.5.1 บทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง (Linear Program) คือบทเรียนส าเร็จรูปที่จัดให้ทุกคนได้
อ่านข้อความเดียวกัน ตามล าดับเดียวกัน และตอบค าถามเหมือนกัน ยกเว้นของบทเรียนชนิดนี้คือ 
นักเรียนที่ตอบผิดต้องกลับไปอ่านซ้ าในกรอบเดิม ก่อนที่จะอ่านกรอบถัดไป ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่าง
นักเรียนแต่ละคนคือเวลาที่ใช้ในการศึกษาบทเรียนต่างกัน ตามความสามารถล าดับขั้นของการเรียนรู้
บทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรงจะเป็นดังแผนภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.1   แสดงลักษณะบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง 
        ที่มา  :  ดัดแปลงมาจาก นิพนธ์ สุขปรีดี (2517) 
 
 2.5.2 บทเรียนส าเร็จรูปชนิดสาขา (Branching Program) บทเรียนส าเร็จรูปสาขาจะมีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับแบบเส้นตรง คือนักเรียนทุกคนไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันหรือตามแผน
เดียวกัน หากแต่นักเรียนมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกค าตอบต่าง ๆ กันจากตัวเลือกที่ให้บทเรียนส าเร็จรูป
ชนิดนี้จะประกอบด้วยกรอบหลักซ่ึงนักเรียนทุกคนจะต้องเรียน ซึ่งกรอบเหล่านี้เรียกว่า กรอบยืน หมายถึง

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

จบ 
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กรอบที่เป็นล าดับที่แท้จริงของบทเรียน แต่ละกรอบ ถ้านักเรียนท าถูกต้องจะเรียนตามกรอบยืนไปตลอด 
ในแต่ละกรอบยืนจะบรรจุเนื้อหาที่เป็นหลักของเรื่อง แล้วต่อด้วยปัญหาให้นักเรียนตอบ ลักษณะของ
ปัญหาเป็นแบบให้เลือกตอบ เมื่อนักเรียนเลือกค าตอบแล้วก็จะมีค าสั่งท้ายตัวเลือกให้ไปอ่านที่กรอบสาขา 
ซึ่งจะเป็นกรอบที่บอกว่าผู้เรียนท าผิดหรือถูก ถ้าผู้เรียนท าถูกก็จะท ากรอบยืนต่อไป ถ้าผู้เรียนท าผิดก็จะ
อ่านค าอธิบายเพิ่มเติมที่กรอบสาขาแล้วย้อนมาท าที่กรอบยืนใหม่จนกว่าจะท าถูกต้อง ล าดับขั้นการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละคนจึงแตกต่างกัน ดังแผนภาพแสดงลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูปชนิดสาขา 

 
 
ภาพที่ 2.2  แสดงลักษณะบทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา 
  ที่มา  :  ดัดแปลงมาจาก นิพนธ์ สุขปรีดี (2517) 
 
 นอกจากบทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 2 ประเภทคือ บทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง และบทเรียน
ส าเร็จรูปชนิดสาขาแล้ว ชัยรงค์ พรหมวงศ์ (2516) ยังแบ่งบทเรียนส าเร็จรูปออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ 
 1. บทเรียนแบบโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องสอน (Teaching Machine) เป็นบทเรียนที่ต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์เข้าช่วย มีลักษณะเป็นกล่องบรรจุแบบโปรแกรม (Program)  
 2. บทเรียนแบบโปรแกรมรูปต ารา (Program Textbook) เป็นหนังสือซึ่งเสนอข้อสนเทศให้ผู้อ่าน
หาค าตอบก่อนจะก้าวต่อไปยังกรอบอื่น ๆ  
 จากประเภทของบทเรียนส าเร็จรูปที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูปที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายมี 2 ชนิด คือ 
 1) บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง เป็นบทเรียนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากข้อความเดียวกันและตอบ
ค าถามเหมือนกัน การเรียนรู้จะเป็นการตอบสนองแบบสั้น ๆ ผู้เรียนสามารถตอบสนองได้ตามเวลา และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน 

 

กรอบยืน 

 

กรอบยืน 

 

กรอบยืน 

 

จบ 

 

สาขา 

 

สาขา 

 

สาขา 

 

สาขา 

 

สาขา 

 

สาขา 
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 2) บทเรียนส าเร็จรูปแบบสาขา เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกตอบได้หลายทาง โดยอาศัย
กรอบยืนเป็นหลัก เมื่อนักเรียนตอบผิดบทเรียนจะแตกกิ่งแยกไปอธิบายในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วกลับมา
พิจารณากรอบยืนใหม่ 
 ส าหรับงานวิจัยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องการจัดสวนนี้ เป็นบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรงซึ่งใช้กับ
เครื่องช่วยสอน คือ โปรแกรมน าเสนอด้วยภาพนิ่ง (Slide Presentation Program)  
 

2.6 ข้อดีข้อเสียของบทเรียนส าเร็จรูป 
 บทเรียนส าเร็จรูปเป็นบทเรียนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียตรงกับที่ ประทีป สยามชัย (2518), วินิจ 
เกตุข า และชาญชัย ศรีไสยเพชร (2522) และชม ภูมิภาค (2524) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันดังนี้คือ 
  2.6.1 ข้อดีของบทเรียนส าเร็จรูป 
  1. บทเรียนส าเร็จรูปท าหน้าที่คล้ายครูพิเศษ สอนให้ก้าวไปทีละขั้นตามความสามารถ
ของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนค้นพบข้อสรุปด้วยตนเอง 
  2. มีการเสริมแรงให้เกิดขึ้นเนื่องจากทราบผลการตอบสนองในทันทีทันใด ซึ่งจะช่วย
สร้างแรงจูงใจและความสนใจแก่ผู้เรียน 
  3. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการสอนข้อเท็จจริงต่างๆ ท าให้ครูมีเวลาที่จะสร้างสรรค์
งานสอน ปรับปรุงงานสอนมากขึ้นและมีเวลาที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน เร้าความสนใจ หรืออภิปราย
ปัญหากับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย 
  4. จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูได้ โดยที่ครูคนหนึ่งอาจจะควบคุมนักเรียนให้
เรียนบทเรียนส าเร็จรูปได้ครั้งละหลายสิบคน 
  5. นักเรียนเรียนด้วยตนเอง เมื่อเวลาท าผิดก็ไม่มีใครเยาะเย้ยและสามารถแก้ความเข้าใจ
ผิดของตนได้ทันที ด้วยการดูค าตอบที่ถูกต้องจากบทเฉลยในบทเรียน  
  6. สนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี เด็กที่เรียนช้ามี
เวลาศึกษาได้มากขึ้นและเด็กที่เรียนเร็วก็ใช้เวลาศึกษาน้อย มีเวลาไปท างานอย่างอ่ืนท า ให้ไม่ต้องเรียนรอ
เด็กท่ีเรียนช้า 
  7. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น และทราบความก้าวหน้าของ
ตนเองตลอดเวลา 
  8. ผู้ที่ขาดเรียนมีโอกาสได้ช่วยตนเอง เพ่ือให้ตามทันบุคคลอ่ืน 
  9. ผู้เรียนอาจใช้บทเรียนส าเร็จรูปเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนจากห้องเรียนหรือสรุป
การสอนจากครู 
  2.6.2 ข้อเสียของบทเรียนส าเร็จรูป 
  1. บทเรียนส าเร็จรูปจะใช้สอนแทนครูโดยสิ้นเชิงมิได้ เพราะครูจะเป็นผู้คอยช่วยแนะน า
บทเรียนให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจ 
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  2. บทเรียนส าเร็จรูปจะมีความจ ากัดไม่สามารถใช้กับเนื้อหาบางเนื้อหาได้ เช่น เนื้อหาที่
ต้องการสอนในแง่ความคิดที่เป็นความเรียง 
  3. บทเรียนส าเร็จรูปจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของครูผู้สอนที่
ผลิตบทเรียนนี้ขึ้นมาใช้ ว่ามีความเข้าใจในบทเรียนส าเร็จรูปมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพราะการสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปให้มีคุณภาพดีเป็นสิ่งที่ยาก ผู้สร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งสภาพเด็กและธรรมชาติของวิชา 
ฯลฯ 
  4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนบทเรียนมีราคาแพง เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  จากข้อดีและข้อเสียของบทเรียนส าเร็จรูปที่กล่าวมาข้างต้นนั้นพอสรุปได้ว่าบทเรียน
ส าเร็จรูปเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนให้
บรรลุตามจุดประสงค์ และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 

2.7 การสร้างบทเรียนส าเร็จ 
 ปรีชา เนาว์เย็นผล (2521) และ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ การสร้างบทเรียนส าเร็จรูปนั้นจะต้องสร้างโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนที่มีอยู่ ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
และในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปจะต้องสร้างโดยยึดหลักจิตวิทยาทางการศึกษา โดยน าหลักการเรียนรู้
และทฤษฎีมาใช้ ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connection Theory) 
ของ Thorndike ซึ่งน าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) เป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการให้สิ่งเร้าซึ่งอาจจะเป็นการใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย หรือ
ใช้สื่อแบบต่าง ๆ หรือการสอนด้วยการแบ่งกลุ่ม การอภิปรายและสรุป ผู้เรียนจะเกิดการตอบสนองคือ
อยากเรียน อยากมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้าง
บทเรียนส าเร็จรูปนั่นคือทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์ เพราะเป็นทฤษฎี
ที่กล่าวถึงว่า หากมีการเสริมแรงในเรื่องใด ๆ หรือในการกระท าใด ๆ ก็จะท าให้มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิด
การกระท านั้นอีก ส่วนการกระท าใดที่ขาดการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มที่จะท าให้การกระท านั้นจางหายไป
ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ท าซึ่งก็คือ
ครูผู้สอนนั่นเอง 
 เปรื่อง กุมุท (2519) ปรัชญา ใจสะอาด (2522) และธีระชัย ปูรณโชติ (2532) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงเป็นบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้วิธีการน าเสนอด้วยสไลด์ จาก
โปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1. ศึกษาหลักสูตร เพ่ือจะได้ทราบว่าจะต้องสอนอะไรบ้างรวมทั้งการศึกษาจากประมวลผล
การสอน คู่มือครู ต ารา เพราะจะท าให้ทราบถึงล าดับขั้นการสอน การคะเนเวลาที่ใช้ในการสอน ช่วย
ก าหนดความลึกและขอบข่ายของเนื้อหาวิชา ท าให้เกิดแนวคิดในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปได้ดีขึ้น 
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 ขั้นที่ 2. การตั้งจุดมุ่งหมายโดยการน าความรู้ที่ไดจากหลสักสูตรมาผนวกเข้ากับความต้องการของ
เด็กและตั้งจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกันในการสร้างบทเรียนนั้น ๆ ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรม ซึ่งมีความพอเหมาะที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียนบทเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นชุด
เดียวกัน โดยใช้ครบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และน าข้อสอบที่สร้างขึ้นมาหาคุณภาพใน
ด้านของค่าความเที่ยงตรง,ค่าความยากง่าย, ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 
 ขั้นที่ 4. น าเนื้อหาที่ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วมาสร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปชนิดเส้นตรง (Linear 
Program) ซึ่งจะลักษณะดังต่อไปนี้คือ 
  4.1 เขียนเนื้อหาเป็นหน่วยย่อยเล็ก ๆ ซึ่งแต่ละหน่วยท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หน่วยย่อยต่อไป 
  4.2 มีเนื้อหาและค าอธิบายที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
  4.3 ท าให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลมากท่ีสุด 
  4.4 การเขียนเนื้อหาในหน่วยย่อยพาดพิงไปถึงหน่วยย่อยที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้วเพ่ือ
เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว 
  4.5 ให้ผู้เรียนทราบค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นการเสริมแรง 
  4.6 เนื้อหาของบทเรียนในแต่ละกรอบ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน และถูกต้องตามหลัก
ภาษา ศัพท์ที่ใช้ควรเป็นศัพท์ที่เหมาะสมกับพ้ืนฐานและอายุของผู้เรียน เนื้อเรื่องถูกต้องตามหลักวิชาและ
มีความต่อเนื่องในแต่ละกรอบ 
 ขั้นที่ 5. น าบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นมาดัดแปลงเป็นบาทเรียนแบบโปรแกรมน าเสนอด้วย
ภาพนิ่ง (Slide Presentation Program)  
 ขั้นที่ 6. น าบทเรียนส าเร็จรูปแบบโปรแกรมน าเสนอด้วยภาพนิ่งที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งไพโรจน์ เบาใจ (2520) และปรัชญา ใจสะอาด (2522) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
การทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูป และปรับปรุงบทเรียนส าเร็จรูปไว้ซึ่งสอดคล้องกันดังนี้ 
  6.1 น าออกทดลองใช้เป็นรายบุคคลและปรับปรุงแก้ไข (One to one testing or 
Individual Try Out and Revised) นักเรียนที่น ามาทดลองใช้บทเรียนควรเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน 
เพราะถ้าเด็กเรียนอ่อนสามรรถเรียนได้ ก็มั่นใจได้ว่าเด็กปานกลางหรือเด็กเก่งจะไม่มีปัญหาในการเรียน
บทเรียนส าเร็จรูปนี้ โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนไดท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้เรียนด้วยบทเรียนที่สร้าง
ขึ้น หลังจากนั้นจึงให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันซึ่งผู้ทดลองต้องการให้
ผู้เรียนหาข้อความที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือกรอบใดที่ไม่สอดคล้องกับความคิดรวบยอดที่เขาได้มาจาก
ตอนต้น หากนักเรียนตอบค าถามในกรอบใดผิดหรือตอบไม่ได้ ผู้ท าการทดลองจะอภิปรายเรื่องราวใน
กรอบนั้น ๆ กับผู้เรียนทันที และพยายามค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุ การทดลองเป็นรายบุคคลนี้จะต้องท า
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ไปทีละคนประมาณ 3-4 คน หลังจากได้ข้อมูลแล้วจึงท าการปรับปรุงบทเรียนส าเร็จรูปด้านเทคนิคการ
เขียนและแก้ไขทางภาษา 
  6.2 การทดลองใช้เป็นกลุ่มเล็กและปรับปรุงแก้ไข  (Small Group testing or Group 
Try Out and Revised) ใช้ผู้เรียนซึ่งมีผลการเรียนปานกลาง จ านวน 5-10 คน ก่อนจะได้ท าการทดลอง
ควรจะได้สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนเสียก่อน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่าตนเป็นที่ปรึกษาแล้วให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้ดีขึ้น จากนั้นก็ทดสอบก่อนเรียนบทเรียน (Pre-test) นักเรียนทั้ง
กลุ่ม เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้หลังจากเรียนบทเรียนโปรแกรมไปแล้ว เพ่ือจะได้ทราบว่า
นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพยงใดเมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบแล้วก็ให้เริ่มเรียนบทเรียนได้ ผู้เขียน
จะต้องบันทึกเวลาเริ่มเรียนไว้เพ่ือจะหาเวลาเฉลี่ยในการเรียนบนเรียนโปรแกรมนี้ หลังจากเรียนบทเรียน
จบแล้วก็ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผลการสอบครั้งหลังจะเป็นเครื่องชี้ว่านักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้เพียงใด จากนั้นผู้เขียนซักถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนได้พบจากการ
เรียนบทเรียน แล้วน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 การทดลองภาคสนาม หรือการทดลองกับห้องเรียนจริง และปรับปรุง (Field 
testing and Revised) ซึ่งมีวิธีการเหมือนการทดลองกับกลุ่มเล็ก การทดลองครั้งนี้เพ่ือให้ทราบแน่ชัดว่า
บทเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปหรือไม่ถ้ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานก็สามารถน ามาใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะอย่างเดียวกันได้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันคือ 
90/90 หมายถึง 90 ตัวแรกคือผู้เรียนจะต้องตอบค าถามในทุกกรอบของบทเรียนถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 90 
ส่วน 90 ตัวหลังหมายถึง ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูปแล้วถูกต้องเฉลี่ย
ร้อยละ 90 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นิมิต มั่นเภา (2539) ได้ท าการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าวิเศษณ์ ตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ทดลองสอนนักเรียน ผลการทดลองปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 

ประภาศิริ ใจผ่อง (2540) ได้ท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการปลูกกุหลาบ ใช้
ทดลองสอนนักศึการะกับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการทดลองความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนที่สร้างขึ้นปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ที่ระดับ 
0.05 นอกจากนั้น ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้สอนแทนครูได้ โดยให้ผู้เรียนเรียนจากบทเรียนด้วยตนเอง 
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สอางค์ ตั้นไทย (2543) ได้ท าการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแบบโปรแกรมน าเสนอด้วยภาพนิ่ง เรื่อง 
“การจัดสวน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน ผลว่า บทเรียน
ส าเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.5/87.2 และท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา “การจัดสวน” หลัง
เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

กัลยา หวังปัญญา (2551: 54) ได้สร้างการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่องโคลงสี่
สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลง
สี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนักเรียนมี
ความสามารถในการแต่งโคลงสี่สุภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 

4. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดย
บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ก าหนดกรอบแนวความคิดข้ันตอนการสร้างไว้ดังนี้ 

 
ตัวแปรต้น 

 

 

ตัวแปรตาม 
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ
ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่ ว ย  ส าหรั บนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ผลการเรียนรู้  เรื่อง การปฐม
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 



 

 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูปของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมเข้ามูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1.  ประชากร 

-  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 131 คน 

 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นดังนี้ 
 1.  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้ทดสอบนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ระการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน โดยสรุปดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ศึกษารายละเอียดเนื้อหา ตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการสร้างเครื่องมือประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้วัด
ประเมินผลก่อนและหลัง (Pre – test and Pro – test)  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยน าบทเรียนส าเร็จรูป การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเครื่องมือประเมินผลให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ 

การสร้างแบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง (Pre-test และ Post-test) เรื่อง การปฐม
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบตามข้ันตอน ดังภาพต่อไปนี้ 

 

ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

จากเอกสารต าราต่างๆ 
 

วิเคราะห์เนื้อหาตัวชี้วัด 
และจุดประสงค์ท่ัวไป 

 
สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุม 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์และเนื้อหา 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง (Pre-test และ Post-test) 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง ผ่าน 
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 ขั้นตอนที่ 4 การทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และประเมินพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดย
บทเรียนส าเร็จรูป 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย และแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 

+1 = สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ที่ระบุไว้จริง 
0   = ไม่แน่ใจ ว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
-1  = ไม่สอดคล้อง หรอืแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ 
 เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ (1) 

IOC = 
N

R     (1) 

 IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 R คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
 RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
 N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
(กรมวิชาการ. 2545 : 65) 
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 2. การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร ดังนี้ 
   สูตรหาค่าเฉลี่ย (2) 
 

     X  = 
n

Σx   (2) 

   เมื่อก าหนดให้ X  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     Σx  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
     n แทน จ านวนนักเรียน 
 
   สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (3) 
 

     S.D  =
1)n(n

x)(xn 22

−

−   (3) 

 
  เมื่อก าหนดให้ S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    Σx  แทน ผลรวมของคะแนนสอบแบบฝึกหรือกิจกรรม 
    2Σx  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n แทน จ านวนนักเรียน 

     



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ
เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้เสนอ
ผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนการท าแบบฝึกในบทเรียน
ส าเร็จรูป 

คะแนนเต็ม �̅� S.D. E1 
100 87.82 4.32 87.8 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบฝึกในบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐม

พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 
87.82 คิดเป็นร้อยละ 87.8 

 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม �̅� S.D. E2 
100 80.53 8.93 80.5 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 80.54 คิดเป็นร้อยละ 80.5 
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ตารางที่ 4.3   ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 
45 87.8 80.5 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า คะแนนจากการท าแบบฝึกในบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 80.5 ดังนั้น บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
87.8/80.5 
ตารางท่ี 4.4  ค่าร้อยละของคะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

คะแนน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด �̅� S.D. 
ก่อนการเรียน 24 8 13.11 3.28 
หลังการเรียน 75 89 80.53 3.24 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ก่อนการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 24 คะแนน คะแนนต่ าสุด 8 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย  13.11  คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.28 หลังจากใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การ
ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักเรียนมีคะแนนสูงสุดเป็น 89 คะแนน คะแนนต่ าสุด 75 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยเป็น 80.53 คะแนน  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 
 ผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – คะแนนหลังเรียน = คะแนนพัฒนาการ โดย
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนพัฒนาการได้ดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมินคะแนนพัฒนาการ 
  คะแนน     80 - 100 ความหมาย ดีมาก 
  คะแนน     50 – 79.9 ความหมาย ดี 
  คะแนน     3 – 4.99 ความหมาย พอใช้ 
  คะแนน     0 - 2 .99 ความหมาย ปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.5  คะแนนพัฒนาการและผลการประเมินการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนนพัฒนาการเฉลี่ย S.D ผลการประเมิน 

67.42 3.64 ดี 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนพัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ย 67.42 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.64 และผลการประเมินอยู่ในระดับ 



 

 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการด าเนินการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบฝึกในบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 87.82 คิดเป็นร้อย
ละ 87.8 และค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป เท่ากับ 80.54 คิดเป็นร้อยละ 80.5 

2. คะแนนจากการท าแบบฝึกในบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 87.8 และมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 80.5 ดังนั้น บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐม
พยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.8/80.5 

3. ก่อนการใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 24 คะแนน คะแนนต่ าสุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย  
13.11  คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.28 หลังจากใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักเรียนมีคะแนนสูงสุดเป็น 89 คะแนน คะแนนต่ าสุด 75 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เป็น 80.53 คะแนน  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 

4. นักเรียนมีผลคะแนนพัฒนาการเรียนรู้เฉลี่ย 67.42 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.64 และผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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อภิปรายผล 
 
 ผลการจากการวิเคราะห์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยโดยบทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.8/80.5 ซึ่งสอดคล้องกับสอางค์ ตั้นไทย (2543) ได้ท าการศึกษาบทเรียน
ส าเร็จรูปแบบโปรแกรมน าเสนอด้วยภาพนิ่ง เรื่อง “การจัดสวน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท า
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน ผลว่า บทเรียนส าเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดท าขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 90.5/87.2 และท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียน
ส าเร็จรูป พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา “การจัดสวน” หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 หลังจากใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนักเรียนมีคะแนน
หลังเรียนมากกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อและภาวะสุขภาพ
ของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยา หวังปัญญา (2551: 54) ได้สร้างการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชา
ภาษาไทยเรื่องโคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปวิชา
ภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และนักเรียนมีความสามารถในการแต่งโคลงสี่สุภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
1.2 ครูผู้สอนพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้กับการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
2.1 ควรพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้อยู่สามารถ

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ  
2.2 ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เพ่ือไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น

เครือ่งมือที่ดีในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 1. อาจารย์สงกรานต์  ขุนทิพท์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. อาจารย์กรกมล  ชูช่วย  อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3. อาจารย์ศุภวรรณ์  เพชรอ าไพ  อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
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ภาคผนวก ข 
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี ข.1ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

∑R  
IOC =

N
∑R  ผลการพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 

2 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 

4 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

5 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

6 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

7 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

8 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 

9 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 

10 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

11 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

12 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

13 1 1 0 2 0.67 ปรับปรุง 

14 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

15 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

16 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

17 1 0 1 2 0.67 ปรับปรุง 

18 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

19 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

20 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

หมายเหตุ  ค่า  IOC  ที่รับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป  
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ตารางที่ ข.2การแสดงการเปรียบเทียบคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด 

นักเรียนคนที่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

(X) 
แบบทดสอบหลังเรียน 

(Y) 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
1 24 89 65 
2 15 87 72 
3 8 76 68 
4 14 82 68 
5 12 81 69 
6 11 75 64 
7 12 75 63 
8 15 79 64 
9 13 81 68 
10 12 84 72 
11 15 79 64 
12 8 77 69 
13 9 82 73 
14 10 79 69 
15 11 81 70 
16 13 79 66 
17 12 80 68 
18 16 81 65 
19 19 82 63 
20 8 76 68 
21 12 77 65 
22 12 79 67 
23 15 78 63 
24 19 85 66 
25 12 82 70 
26 15 85 70 
27 11 84 73 
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28 12 77 65 
29 17 75 58 
30 11 78 67 
31 19 77 58 
32 13 82 69 

ตารางที่ ข.2 การแสดงการเปรียบเทียบคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบสอบ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพติด(ต่อ) 

นักเรียนคนที่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

(X) 
แบบทดสอบหลังเรียน 

(Y) 
ผลต่างของคะแนน 

(D) 
33 9 83 74 
34 12 80 68 
35 11 85 74 
36 17 81 64 
37 14 80 66 
38 13 79 66 
39 17 85 68 
40 14 80 66 
41 11 84 73 
42 14 82 68 
43 12 81 69 
44 11 80 69 
45 10 80 70 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 13.11 80.53 67.42 
S.D. 3.28 3.24 3.64 



 

ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  :  นางอริสา  สินธุ 

ประวัติการศึกษา 

1. ระดับปริญญาตรี : วท.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
2. ระดับปริญญาโท : วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 

 ต าแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  

ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

ผลงานวิจัย 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่องระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่อง มหันตภัยจากสารเสพ
ติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น โดย
บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้ 
เรื่อง การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  


