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ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย : ในชวงการเก็บขอมูล มีผูเขาศึกษาบทเรียนทั้งหมด 77 คน แตมีผูทําแบบทดสอบครบ
ทุกบทจํานวน 25 คน ส่ือการสอนเรื่องการใชยาคุมกําเนิดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ E1/E2 = 83/95 คะแนนของแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียนเทากับ 5.83+1.7 และ 9.54+1.00 ตามลําดับ (คะแนนเต็ม 10) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 บทนํา 
การจัดใหมีการเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรซึ่ง

เปนการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สามารถ
ทําใหประชาชนทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงบทเรียนได  ดัง
จะเห็นไดจากคํากลาวของนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึง
ประโยชนของการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวา สามารถชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหแก
ผู เ รียน  (1 )  ให เกิดความกระตือรือรนที่ จะ เรียน  และ
สนุกสนานไปกับการเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการ
เรียนรูในปจจุบันที่วา “Learning is fun.” ซึ่งหมายถึงการ
เรียนรูเปนเรื่องสนุก (2) นอกจากนี้ ความสามารถในการเก็บ
ขอมูลการเรียนรู ในเครื่องคอมพิวเตอรยังนํามาใช ใน
การศึกษาแบบรายบุคคลไดดี และลักษณะของบทเรียนทาง
คอมพิวเตอร โปรแกรมยังใหความเปนสวนตัวกับผูเรียนไดดี  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับการเรียน
ผานอินเทอรเน็ตในรายวิชาตาง ๆ เกิดขึ้นในหลายสถาบัน 
(3,4,5,6) และไดมีการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนดังกลาว
ดวยเกณฑประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธิ์ (E1/E2) เทากับ 80/80 ซึ่งพบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดี คือ สามารถทดสอบความรู
ระหวางการเรียนรูและหลังการเรียนรู สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนส่ือไดงาย 

ปจจุบันปญหาการเปนโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ  
โรคเอดส  การตั้งครรภไมพึงประสงค และการทําแทงยังเปน
ปญหาที่สําคัญของสตรีวัยรุน มีแนวโนมวาปญหาดังกลาว
เกิดในกลุมสตรีวัยรุนที่มีอายุลดลง (14-20 ป) ขอมูลจากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขระบุวารอยละ 20 ของสตรีไทย
ที่ทองเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และประเทศไทยถูกจัดอันดับ
วาเปนประเทศที่มีแมในชวงวัยรุนมากที่สุดในเอเชีย (7) ผล
การสํารวจของสวนดุสิตโพลจากสตรีอายุ 15-20 ปที่อยูในวัย
เรียนในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด จํานวน 1,031 
คน ในป 2551 พบวาสตรีในวัยเรียนรอยละ 77.69 มีเพ่ือน
หรือคนรูจักที่มีเพศสัมพันธในวัยเรียนและอยูกอนแตง รอย
ละ 51.98 มีเพ่ือนหรือคนรูจักที่ทําแทงในวัยเรียน กลุม
ตัวอยางรอยละ 71.49 ไมรูจักยาคุมฉุกเฉิน และไมทราบ
วิธีการใชยาที่ถูกตอง ผูที่รูจักยาดังกลาวรอยละ 50.83 ไม
ทราบถึงอันตรายจากการใชยา  ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ

ขอมูลของกรมอนามัยที่พบวา ปจจุบันวัยรุนรอยละ 36 เคยมี
เพศสัมพันธแลว และมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุเฉล่ีย 16 
ป ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีอายุนอยลงเรื่อย ๆ โดยที่เพศชายอายุ
เฉล่ีย 15 ป และเพศหญิงอายุเฉล่ีย 16 ป เร็วกวาเมื่อ 10 ปที่
แลว ซึ่งมีอายุเฉล่ีย 19 ป สภาพดังกลาวกอปญหาการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และการทําแทง แมที่มีมีอายุนอย
กวา 20 ป เพ่ิมจากรอยละ 12.5 ในป 2542 เปนรอยละ 14.7 
ในป 2549 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่องคการอนามัยโลกกําหนด
ไวรอยละ 10 จากปญหาดังกลาวทําใหประเทศไทยมีเด็ก
ทารกถูกทอดทิ้งวันละ 3 คน ทําใหสงผลกระทบตอสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในระดับมหภาคดวย (8)   

ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิด
จากการใชยาคุมกําเนิด และเนื่องจากการใหความรูดานยา
ผานสื่ออินเทอรเน็ตสามารถทําใหประชาชนทั่วไปเขาถึง
ความรูไดมากและเหมาะสมกับกลุมวัยรุน ผูวิจัยจึงพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเรื่องการใชยาคุมกําเนิด
เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ สามารถเลือกยา
คุมกําเนิดใหเหมาะสมกับตัวเอง และสามารถนําไปใชได
อยางถูกตอง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ส่ือในเรื่องยา
คุมกําเนิดที่มีในปจจุบันสวนใหญนั้นเปนส่ือที่มีเฉพาะคํา
บรรยายและภาพประกอบซึ่งมีความนาสนใจนอยกวาส่ือที่มี
ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยาย ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะ
ทําส่ือที่แตกตางออกไปโดยเพิ่มความนาสนใจของสื่อใหมาก
ขึ้น   เ พ่ือดึงดูดใหประชาชนได เขามาเรียนรูบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  และสนุกสนานกับบทเรียนมากขึ้น 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือเพ่ือประเมินผลของบทเรียน
ทางอินเทอรเน็ตเรื่องยาคุมกําเนิดตอความรูและความพึง
พอใจของผูเรียน หากพบวาสื่อดังกลาวมีประสิทธิภาพ ผูวิจัย
จะไดนํา ส่ือไปเผยแพรในวงกวางตอไป  หากพบวาส่ือ
ดังกลาวมีขอบกพรอง ขอมูลจากการวิจัยจะชวยชี้ประเด็น
ของส่ือท่ีควรไดรับการปรับปรุง 
  

วิธีการ 
บทเรียนเร่ืองยาคุมกําเนิดสําหรับเรียนทางอินเทอรเน็ต 
ผูวิจัยรวบรวมและวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดจาก
เอกสารอางอิงที่ 9-13 ขั้นตอมาคือการจําแนกบทเรียน และ
ตั้งวัตถุประสงคของแตละบทเรียน จากนั้นจึงสรางแผนภูมิ
การดําเนินเรื่องของส่ือการใชยาเม็ดคุมกําเนิดตลอดจนแนว
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ทางการสรางบทเรียนในโปแกรมคอมพิวเตอร  และกําหนด
เนื้อหาในแตละบทเรียน  หลังจากนั้นผูเชี่ยวชาญดานยา
คุมกําเนิดจํานวน 2 คน ตรวจสอบความถูกตองทางดาน
เนื้อหาและภาษาที่ใช  ตอจากนั้นผูวิจัยนําบทเรียนมา
ปรับปรุงแกไข และสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บทเรียนถูกสรางขึ้น ส่ือชวยสอน
ดังกลาวจะถูกบรรจุในเว็บไซตที่มีโปรแกรม MOODLE เพ่ือ
ชวยในการประมวลผลคะแนนและเก็บสถิติผู เขาเรียน 
(http://lms.me.psu.ac.th) 
    เนื้อหาท้ังหมด 7 บท ซึ่งอยูในรูปขอความและ
เ สียงพูดบรรยาย  โดยมีภาพนิ่ งและภาพเค ล่ือนไหว
ประกอบการบรรยาย ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูแตละบทได
อยางอิสระ เน้ือหาของบทเรียนมียอ ๆ ดังนี้ บทที่ 1 เกี่ยวกับ
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับรอบประจําเดือนและกลไกการออก
ฤทธิ์ของยาคุมกําเนิด บทที่ 2 เกี่ยวกับชนิดของยาเม็ด
คุมกําเนิดโดยมีรายละเอียดของยาแตละชนิด คือ รูปแบบยา 
และสวนประกอบของฮอรโมน บทที่ 3 เกี่ยวกับหลักการ
เลือกใชยาคุมกําเนิด โดยออกแบบเปนแผนภูมิใหผูเรียน
สามารถเลือกวาจะคุมกําเนิดแบบระยะยาว หรือแบบฉุกเฉิน 
นอกจากนั้นยังเลือกสถานะวาเปนผูใชยาครั้งแรกหรือไม และ
มีรูปแผงยาคุมกําเนิดประกอบ บทที่ 4 เกี่ยวกับการใชยา
คุมกําเนิด ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการรับประทาน การปฏิบัติ
ตนเมื่อลืมรับประทาน และอาการขางเคียงที่เกิดจากการใช
ยาคุมกําเนิดแตละชนิด บทที่ 5 เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอกัน
ระหวางยาและการแกไข บทที่ 6 เกี่ยวกับอาการสําคัญที่ตอง
ไปพบแพทย และบทที่ 7 เกี่ยวกับประโยชนดานอื่น ๆ ของ
ยาคุมกําเนิด  
 
แบบทดสอบในการวิจัย 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบที่ใชกอนเรียน  ระหวาง
เรียน และหลังเรียนโดยอิงวัตถุประสงคของเนื้อหา การ
ทดสอบเบื้องตนใหผูเชี่ยวชาญเรื่องยาคุมกําเนิด จํานวน 2 
ทานตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและภาษาที่ ใช  
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนั้นเปน
แบบทดสอบที่ เหมือนกันเพ่ือใชเปรียบเทียบผลคะแนน
ห ลั ง จ ากผู เ รี ย น ได เ รี ยน รู บท เ รี ยนครบทุ กบทแล ว 
แบบทดสอบดังกลาวเปนแบบมีตัวเลือกจํานวน 10 ขอ 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนใชคํานวณคา E2  ในทาย

บทเรียนแตละบทมีแบบฝกหัดทดสอบความรู คะแนนจาก
แบบทดสอบในแตละบทเมื่อนํามาเฉลี่ยกันและเทียบเปนรอย
ละจากคะแนนเต็มจะไดคา E1  สําหรับคําถามทุกบทรวมกัน
เปนแบบตัวเลือก แบบใหเติมคํา และแบบใหเลือกตอบแบบ
ถูกหรือผิด จํานวน 6, 5 และ 20 ขอตามลําดับ นอกจากนี้ 
ผูวิจัยยังไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
บนอินเทอรเน็ตเรื่องการใชยาคุมกําเนิดจํานวน 10 ขอ แบบ
ประเมินไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ
กอนนําไปใชจริง 

 
ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

    กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่
เขามาเรียนรูในเว็บไซต http://lms.me.psu.ac.th ตั้งแตวันที่ 
17 กันยายน 2551- 28 มกราคม 2552 และทําแบบทดสอบ
ครบถวนไดแก แบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังการเรียน การประเมินประสิทธิภาพของ
บทเรียนจะใชเกณฑ E1/E2 = 80/80 โดย E1/E2 หมายถึง 
อัตราสวนระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการ (รอยละของ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบแตละบท) ตอประสิทธิภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ (รอยละของคะแนนจากการทดสอบหลังการ
เรียนรู) ในการวิจัยนี้กําหนดคาความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 
ไวที่ 0.05   

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ E1/E2 = 
80/80 การสรุปคะแนนความรูและความพึงพอใจใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแกพิสัย คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
รอยละ  การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของความรูกอน
เรียนและหลังเรียนใช paired t-test  
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2551- 
28 มกราคม 2552 พบวา มีผูเขาชมส่ือเรื่องยาเม็ดคุมกําเนิด
ทั้งหมด 77 คน มีอายุระหวาง 17-52 ป โดยมีคาเฉลี่ย 
25+10.27 ป เปนเพศหญิงรอยละ 94 จํานวนผูทํา
แบบทดสอบครบทุกชุด คือ 25 คน คิดเปนรอยละ 32 ผูเขา
ชมส่ือ 22 คนไมทําแบบทดสอบ (รอยละ 29) 30 คนผูทํา
แบบทดสอบไมครบทุกบท (รอยละ 39) ซึ่งแบงเปนผูที่ทํา
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แบบทดสอบนอยกวา 4 บท 20 คน และผูที่ทํา
แบบทดสอบตั้งแต 4 บทขึ้นไปจํานวน 10 คน จํานวนผูที่ทํา
แบบประเมินความพึงพอใจส่ือคือ 17 คน  

 ตารางที่ 1. คะแนนจาการทดสอบ (n=25) 
 

คะแนน ชวงคะแนน
ที่เปนไปได 

พิสัย คาเฉล่ีย + SD 

การทดสอบ
กอนเรียน 

0-10 3-9 5.88+1.70 

การทดสอบ
หลังเรียน 

0-10 7-10 9.54+1.00 

บทที่ 1  0-2 1-2 1.90+0.31 
บทที่ 2  0-5 2-5 4.15+0.88 
บทที่ 3  0-1 0.4-1 0.87+0.18 
บทที่ 4  0-3 0-3 2.20+0.77 
บทที่ 5  0-8 3-8 6.40+1.50 
บทที่ 6  0-7 4-7 5.95+1.23 
บทที่ 7  0-1 1 1.00+0.00 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจาการทดสอบในการวิจัย 
คา E1 ไดจากการนําคะแนนเฉล่ียของแตละบทเรียนมา
รวมกัน และหารดวยคะแนนเต็มของทั้ง 7 บท คือ 22.47/27 
ไดเทากับรอยละ 83 สวนคา E2 ไดจากคาเฉล่ียของคะแนน
ทดสอบหลังบทเรียน (รอยละ 95.4) ดังนั้น E1/E2 = 83/95 
แสดงวาสื่อการสอนเรื่องการใชยาคุมกําเนิดมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  

ผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากคะแนนกอน
เรียนอยางชัดเจนจาก  5 .88+1.79 เปน  9 .54+1.09 
(p<0.001) (ตารางที่ 1) พิสัยของคะแนนการทดสอบกอน
เรียนคือ 3-9 คะแนน สวนพิสัยของคะแนนหลังเรียนคือ 7-10 
คะแนน  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อดวยคําถาม 
10 ขอ แสดงในตารางที่ 2  จากคําถามขอ 10 โดยรวมแลว ผู
ประเมิน 17 คนพึงพอใจส่ือท่ีใชในระดับดีถึงดีมาก (4.6) โดย
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือในดานเนื้อหา ตัวอักษรใน
บทเรียน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบและความ
นาสนใจของแบบฝกหัดอยูในระดับดี ถึงดีมาก เชนกัน สวน
ในดานความยากและความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในแต 

ละบทเรียนอยูในระดับปานกลางถึงดี (3.9) การปรับปรุง
บทเรียนในอนาคตควรปรับระยะเวลาที่ใชใหเหมาะสม 

การวิจัยนี้มีขอจํากัดคือมีขนาดตัวอยางนอย ใน
ระยะเวลาการเก็บขอมูล มีผูเขามาชมส่ือเพียง 77 คน ทั้งนี้ 
เนื่องจากประชาชนทั่วไปสามารถเขามาศึกษาบทเรียนไดใน
ชวงเวลาที่จํากัด เพราะในชวงที่ทําการวิจัยเปนชวงที่ จึงมี

 
         ตารางที่ 2. ผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอส่ือใหความรูเร่ืองการใชยาคุมกําเนิด (n=17) 

ประเด็น คาเฉล่ีย 
จํานวนผูประเมินทั้งหมด 17 
จํานวนเพศหญิง 16 
1. เน้ือหาในบทเรียนมีความนาสนใจ 4.3 
2. เน้ือหาในบทเรียนมีความตอเนื่อง 4.4 
3. ตัวอักษรในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.3 
4. ภาพนิ่งในบทเรียนมีความชัดเจน 4.7 
5. ภาพเคล่ือนไหวในบทเรียนชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 4.6 
6. เสียงประกอบในบทเรียนชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น 4.7 
7. ความนาสนใจของแบบฝกหัด 4.3 
8. ความยากของแบบฝกหัด 3.9 
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการเรียน 3.9 
10. ในภาพรวมทานพอใจบทเรียนบนอินเทอรเน็ตเรื่อง การใชยาคุมกําเนิด 4.6 

                  หมายเหตุ คะแนนมีพิสัยต้ังแต 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) 
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มหาวิทยาลัยเจาของเว็บไซตเพ่ิงเริ่มใชโปรแกรม MOODLE 
ปญหาในการอนุญาตใหบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไป
เขามาในเว็บไซตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ การที่ตัวอยางในการวิจัยนี้ตองตอบแบบทดสอบ
ความรูทั้งเกาชุดอยางครบถวน ทําใหขนาดตัวอยางที่ไดมี
นอย และไดตัวอยางที่มีความตั้งใจในการศึกษาบทเรียน
อยางมาก ทําใหตัวอยางไมเปนตัวแทนของวัยรุนทั่วไป 
นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้เปนการวัดผลของบทเรียนตอความรู
เรื่องยาคุมกําเนิด แตไมอาจทราบไดวาผูเรียนจะสามารถนํา
ความรูไปใชไดหรือไม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใชยาที่ไมถูกตองหรือไม 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
จากการสรางส่ือเรื่องยาเม็ดคุมกําเนิดทั้งหมด 7 

บท และใหประชาชนทั่วไปเขามาเรียนรูตั้งแตวันที่ 17 
กันยายน 2551- 28 มกราคม 2552 จํานวน 77 คน พบวามีผู
เขาทําแบบทดสอบครบทุกบทจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
32  ประสิทธิภาพของบทเรียนเรื่องยาเม็ดคุมกําเนิดผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตวัดจากคา E1/E2 ซึ่งมีคาเทากับ 83/95 
แสดงวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อัตราสวนรอยละ
ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีคาเทากับ 58/95 
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 คะแนนความพึง
พอใจของผูเรียนตอส่ือในภาพรวมอยูในระดับดีถึงดีมาก  
(คะแนนเฉลี่ย 4.6 จากคะแนนเต็ม 5) สวนในดานความยาก
ของแบบฝกหัดและความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในแต
ละบทเรียนอยูในระดับปานกลางถึงดี  (คะแนนเฉลี่ย 3.9 
จากคะแนนเต็ม 5) การวิเคราะหผลขางตน ทําเฉพาะในผูที่
ตอบแบบทดสอบครบทุกชุด ซึ่งมีขอเสียคือ บุคคลกลุมนี้มี
แรงจูงใจในการเรียนที่ดมีาก จึงมีแนวโนมที่คะแนนจะเพิ่มขึ้น
มากหลังการเรียน คนกลุมนี้อาจไมเปนตัวแทนที่ดีของผู
เย่ียมชมเว็บไซตทั่วไป  แตโดยรวมงานวิจัยนี้ก็สามารถสรุป
ไดวาผูที่ตั้งเรียนรูจากบทเรียนที่สรางขึ้นจะไดรับความรู
เพ่ิมขึ้น 

ส่ือเผยแพรความรูผ านอินเทอร เน็ต  เรื่ องยา
คุมกําเนิด นาจะเปนที่สนใจของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
กลุมวัยรุน เพราะเปนวิธีที่ทําใหการเขาถึงความรูงายขึ้น และ
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง รวมทั้งยังสามารถประเมินความ

เขาใจไดดวย ดังนั้นการสรางส่ือที่นาสนใจเผยแพรผาน
อินเทอรเน็ต พรอมการประเมินดวยคําถามที่ไมยากจน
เกินไป นาจะเปนแนวทางในการสงเสริมความรูเรื่องยาหรือ
โรค ใหแกผูปวยและประชาชนทั่วไปได  
 การศึกษาในอนาคตควรใชตัวอยางที่มากขึ้น และ
รวบรวมขอมูลในเวลาที่ยาวนานขึ้น การขยายผลจาก
งานวิจัยนี้อาจทําโดย บันทึกเนื้อหาบทเรียนตางๆ ลงใน CD-
ROM เพ่ือเปนส่ือในการเรียนการสอนใหกับผูที่สนใจหรือนํา
เนื้อหาลงในเว็บไซตที่ผูเรียนรูสามารถเขาถึงไดงาย และควร
มีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง เชน ประกาศลงในเว็บไซต
ตางๆ หรือทําใบประกาศแจก หรือนําส่ือไปไปเผยแพรใน
เว็บไซตที่เปนนิยม เพ่ือใหประชาชนที่สนใจไดเขามาเรียนรู
บทเรียนมากขึ้น การวิจัยในอนาคตควรปรับปรุงใหมีการ
สัมภาษณผูชมเว็บไซตโดยอาจสัมภาษณซึ่งหนา หรือจัดการ
สนทนากลุมเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกในการปรับปรุงส่ือที่สราง
ขึ้น   
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Abstract 
Objectives: To evaluate the impact of the computer assisted instruction (CAI) via internet on oral contraceptives 

on knowledge of learners. Method: The researchers launched the CAI via internet on the selection, usage, side effects 
and precautions on oral contraceptives pills (OCP).  The subjects were the visitors of the website during October 7, 2008 
to January, 28 2009 who completed the pre-test questions, the test for each lesson, questions on the post-test. They 
also completed satisfaction evaluation form. The learning efficiency criteria was determined from the ratio of 
E1/E2=80/80, or the ratio of process efficiency to learning achievement. Results: There were 77 visitors in the study 
period. However, only 25 subjects completed the tests and all exercises. The learning efficiency of OCP-CAI conformed 
to the pre-defined criteria as E1/E2 = 83/95. The average scores at the pre-test and post-test were 5.83+1.7 and 
9.54+1.00, respectively, from the total score of 10 (P<0.001). The ratio of the pre-test score to the post-test score was 
58/95.  The satisfaction score was at the good to excellent level with mean at 4.6 (n=17).  Conclusion: The OCP-CAI 
distributed via internet was effective to increase the knowledge among the learners on the selection, usage, side effects 
and warning of the OCP.  The learners were satisfied with the CAI.   
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