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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน 2) เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน
5) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ งโภชนาการในชุมชน กลุม ตัวอยางประกอบดวย
ชาวบานผูใ หขอ มูลพฤติกรรมดานโภชนาการในชุมชนของตําบลชอแล จํานวน 314 หลังคาเรือน กลุม ตัวอยาง
ใหขอ มูลสําหรับพัฒนาบทเรียน จํานวน 9 คน และกลุม ตัวอยางสําหรับทดสอบระบบ จํานวน 31 คน รวบรวมขอมูล
โภชนาการในชุมชนดวยแบบสอบถามและการสนทนากลุม ประเมินการใชบทเรียนดวยแบบสอบถาม
แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจดวย
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนใช
เกณฑ E1/E2 (80/80) เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความรูด ว ยการทดสอบ คา t-test และประเมิน
ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนดวยการทดสอบคา t-score
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: pornwana.rat@gmail.com
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ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ดานโภชนาการในชุมชนเพื่อนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรือ่ ง โภชนาการในชุมชน พบวา 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ยังบริโภคประเภททีม่ ไี ขมันสูง อาหารประเภทปง ยาง
รมควัน และมีพฤติกรรมการดืม่ นํา้ ชา กาแฟ และนํา้ อัดลมอยู ดานโรคประจําตัวทีพ่ บ คือ โรคความดันโลหิตสูง
มากที่สุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน 2) บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 ซึ่งสูงกวา
สมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไวที่ 80/80 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียน พบวา ผูเ รียนมีคะแนนเฉลีย่
หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ประสิทธิผลทางการเรียนรู
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 และ 5) ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรือ่ ง โภชนาการในชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง โภชนาการ
ในชุมชนที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ
โภชนาการ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

Abstract
The objectives of this research and development are : 1) to study on the context of community
nutrition; 2) to study on efficiency of the Computer Assisted Instruction on Community Nutrition according
to 80/80 criteria; 3) to compare learning achievement before and after using Computer Assisted
Instruction on Community Nutrition; 4) to compare learning achievement of students after using
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition; 5) to study on satisfaction towards
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition. The samples were consisted of villagers
from 314 households who gave nutritional behavior in the community of Chor Lae Sub-District.
There were 9 samples giving information for developing lessons and 31 samples giving information
on system testing. The nutritional information was collected in the community by using questionnaires
and focus group. The use of Computer Assisted Instruction was evaluated by using questionnaires,
pre-test, progress test, and post-test. Satisfaction was evaluated by using questionnaires. Data
were analyzed by using descriptive statistics, frequency, and percentage. The efficiency of the
lesson was analyzed by using E1/E2 (80/80) Criteria. Differences of knowledge scores were
compared by using t-test. Learning achievement of students was evaluated by using t-score.
According to the study on nutritional context in the community and development of
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition, it was found that: 1) most people in the
community have consumed food with high fat, roasted food, smoked food, and drank some tea,
coffee, and soft drinks which cause hypertension and diabetes 2) the efficiency of developed
lesson was 84.84/86.99 that was higher than the hypothesis defined at 80/80; 3) The comparison
on learning achievement was found that students had the post-test’s average score higher than
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pre-test’s average score with statistical significance at .05; 4) their learning achievement after
post-test was higher than that of pre-test calculated to be 11.41%; and 5) satisfaction towards
Computer Assisted Instruction on Community Nutrition was in high level. As a result, it could be
concluded that developed Computer Assisted Instruction on Community Nutrition was able to be
implemented with the target group efficiently.

Keywords
Nutrition, Technology

บทนํา
สุขภาพนับเปนปญหาทีส่ าํ คัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศไทย จากสภาพการดําเนินชีวติ
ในปจจุบันเปนการใชชีวิตแบบเมือง มีความเรงรีบ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม มีการรับประทานอาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป ขาดการออกกําลังกาย เมื่อใชชีวิตแบบนี้เปนประจํา
ในอนาคตยอมเกิดโรคตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวาน เปนตน ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
รายงานวา สถานการณผูปวยเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มจํานวนผูปวยขึ้นเปน 3.5 ลานคนใน ป พ.ศ. 2556
สงผลใหมมี ลู คาการรักษาโรคเบาหวานสูงถึง 47,596 ลานบาทตอป และจากสถิตปิ ระเทศไทย ผลการสํารวจ
ในป พ.ศ. 2552 กับกลุมเปาหมายประชากรไทยวัยผูใหญพบวา รอยละ 21.4 เปนโรคความดันโลหิตสูง และ
ที่ น  า เป น ห ว งคื อ อั ต ราการรั บ รู  ว  า ตนเองเป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง อั ต ราการเข า ถึ ง บริ ก ารและอั ต รา
การควบคุมโรค โรคความดันโลหิตสูงคอนขางตํ่า คิดเปนรอยละ 6.9 (3.2 ลานคน) มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง
คิดเปนรอยละ 19.4 หรือเกือบ 9 ลานคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2559)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนรูปแบบการใชสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นําเสนอเนื้อหา
บทเรียนหรือองคความรูในรูปแบบขอความ วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง บทเรียนที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจในแตละบทเรียน ทําใหผูเรียนจัดการเวลาเรียนของตนเองได และ
ยังมีระบบการจัดการฐานขอมูลทีส่ ามารถ เก็บบันทึกผลคะแนนไวได และประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็ว
(มนตชยั เทียนทอง, 2554) ดานงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับบทเรียนออนไลนในการเรียนการสอนทีป่ ระสบผลสําเร็จ
อาทิ การวิจยั พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ งการสวนปสสาวะแบบเปนครัง้ คราวของผูป ว ยเพศชาย
สําหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทีร่ ะดับ 0.05 (วิชติ บุญสวัสดิ,์ 2555) หรือจากการทดลองใชชดุ การเรียนรูด ว ยตนเอง เรือ่ ง การตรวจวัดคุณภาพนํา้
เบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแม ริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูใชมี
ความพึงพอใจตอบทเรียนในระดับมาก (ณัทธร สุขสีทอง, 2559) และการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคู
กับการเรียนตามปกติจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น (จิณพิชญชา มะมม, 2557)
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จากปญหาสุขภาพ โรคที่ประชาชนสวนใหญเปนกันไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะ
ไขมันคลอเรสเตอรอลสูง ซึ่งโรคเหลานี้ปญหาเกิดจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน มักบริโภคอาหาร
ที่มีรสหวาน มีไขมันสูง และอาหารที่มีรสเค็มซึ่งสงผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน
ในอนาคตได และดวยตระหนักในประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสามารถนํามาสงเสริม
ความรูเ กีย่ วกับโภชนาการแกคนในชุมชนได ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
เรื่องโภชนาการในชุมชน เพื่อสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการแกนักเรียนในชุมชน และยังเปนสื่อที่
คนในชุมชน หรือบุคคลในครอบครัว สามารถศึกษาไดดวยตนเอง เพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว
ใหมสี ขุ ภาพดี และไดรบั ความรูเ กีย่ วกับโภชนาการทีเ่ หมาะสมเพือ่ สงเสริมสุขภาพทีด่ จี นนําไปสูค วามเขมแข็ง
ของชุมชน และสามารถนําไปใชเปนตนแบบใหในการสงเสริมโภชนาการในชุมชนอื่นได

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง โภชนาการในชุมชนตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง โภชนาการในชุมชน
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง โภชนาการในชุมชน
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาดานโภชนาการในชุมชน
1.1.1 ประชากร ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 หมู คือ หมู 1 ชอแล หมู 2 สันปาสัก หมู 3 วังดิน หมู 4 ปาไผ หมู 5
บานใหม และ หมู 6 หนองบัว
1.1.2 กลุมตัวอยาง ไดมาดวยวิธีการเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตาม
วัตถุประสงคที่จะศึกษา เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1) กลุม ตัวอยางผูใ หขอ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมดานโภชนาการในชุมชน คือ ตัวแทน
ทีส่ ามารถใหขอ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมดานโภชนาการ ทีเ่ ชือ่ ถือไดจากจํานวนครัวเรือนทัง้ หมด 1,492 หลังคาเรือน
ทําการกําหนดกลุม ตัวอยางดวยตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 สัดสวน
ความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 314 หลังคาเรือน
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2) กลุม ตัวอยางใหขอ มูลสําหรับการพัฒนาบทเรียน และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Selection) เพือ่ ใหไดบคุ คลทีส่ ามารถใหขอ มูลตรงตามทีต่ อ งการและกระจายอยูใ นขอบเขตของ
การศึกษา ซึง่ การศึกษานีไ้ ดคดั เลือกตัวแทนดังนี้ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น จํานวน 2 ทาน
ตัวแทนครูและนักเรียนในชุมชนจํานวน 5 ทาน ตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ทาน
3) กลุมตัวอยางผูเรียนสําหรับทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) เปนครู หรือนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดชอแล จํานวน 31 คน
2. วิธีการศึกษา
2.1 การพัฒนาบทเรียน มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยดําเนินการดังนี้
1) สํารวจขอมูลเกีย่ วกับโภชนาการในชุมชน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
2) พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน พฤติกรรมที่
เกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน และความตองการของชุมชน
2.1.2 กําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
โภชนาการในชุมชน
2.1.3 วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน
เรือ่ ง โภชนาการในชุมชนโดยใชกระบวนการการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC)
การวิเคราะหและออกแบบระบบ จัดทํา Decomposition, Context Diagram, Data Flow Diagram และ
ออกแบบฐานขอมูล
2.1.4 พัฒนาระบบโดยใชภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript และใชฐานขอมูล
MySQL
2.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใชเครื่องมือ ดังนี้
2.2.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูก อ นและหลังใช
บทเรียน และวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80
2.2.2 การวัดผลสัมฤทธิข์ องผูเ รียนกอนเรียน และหลังการใชบทเรียน วัดจากแบบทดสอบ
กอนเรียน-หลังเรียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง
2.2.3 การวัดคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนโดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบ
กอนเรียน และหลังเรียน
2.2.4 ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง โภชนาการในชุมชน ประเมิน
ครอบคลุมความพึงพอใจตอเนื้อหา การออกแบบและการจัดรูปแบบ และความพึงพอใจในภาพรวม
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ไดใชเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต
สภาพแวดลอม และความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบดวย
3.1 เครื่องมือชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน ขอมูลทั่วไป และ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
ซึ่งมีโครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
มีคําถามทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา และตอนที่ 2 ขอมูล
เกีย่ วกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ โดยเปนคําถามเกีย่ วกับพฤติกรรมดานโภชนาการใน
ครัวเรือน โดยวัดความถี่ของการปฏิบัติ (ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติทุกครั้ง)
3.2 เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน-หลัง การใชบทเรียน เปนแบบเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน
3.3 เครื่องมือชุดที่ 3 เปนแบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียน เปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนนโดยมีเกณฑคาเฉลี่ยความพึง
พอใจ 5 ระดับ
3.4 เครือ่ งมือชุดที่ 4 เปนแนวคําถามในการสนทนากลุม เกีย่ วกับความคิดเห็นตอการใชบทเรียน
และขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลเกีย่ วกับโภชนาการในชุมชน พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ วิเคราะห
โดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการแปลผลคะแนนดังนี้
ชวง 1.00 – 1.75 ถือวา อยูใน ระดับไมเหมาะสม
ชวง 1.76 – 2.51 ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมพอใช
ชวง 2.52 – 3.27 ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมปานกลาง
ชวง 3.28 – 4.00 ถือวา อยูใน ระดับเหมาะสมดี
4.2 ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80/80 (คาเฉลี่ย)
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การนําบทเรียนไปใชในกระบวนการเรียนรู ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย
และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t-test
4.4 การประเมินประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน หลังการนําชุดการเรียนรูไปใชใน
กระบวนการเรียนรู ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ
t-score
4.5 การประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวัดระดับความพึงพอใจตามเกณฑ 5 ระดับ โดยมีเกณฑการแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้
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ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจระดับนอย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยขอมูลทั่วไปและขอมูลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ
แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้
สวนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเพศหญิงและชายในสัดสวนที่
ใกลเคียงกันคือเปนเพศชาย รอยละ 47.10 เพศหญิง รอยละ 52.86 จํานวนคนในครอบครัว สวนใหญ
มีจํานวนคนในครอบครัว 2 – 4 คน มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.66 รองลงมาคือจํานวน 1 – 2 คน คิดเปน
รอยละ 41.98 สวนใหญมีจํานวนวัยคนในครอบครัวอยูในวัยผูใหญ (อายุ 20-60 ป) มากที่สุดคิดเปนรอยละ
45.75 รองลงมาคือวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 30.31 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.73 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
26.23 และ 17.55 ตามลําดับ รายไดของครอบครัว/ป มีรายได 3,000 – 9,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ
35.84 รองลงมารายได 9,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.18 และรายได 15,001 – 25,000 บาท
คิดเปนรอยละ 22.22 ในสวนของความเพียงพอของรายไดตอเดือน รายไดตอเดือนไมเพียงพอมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 46.02 รองลงมารายไดเพียงพอไมเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 32.18 และรายไดเพียงพอเหลือเก็บ
คิดเปนรอยละ 21.80 อาชีพหลักของครอบครัว อาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.48 รองลงมา
อาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 26.87 และอาชีพคาขายคิดเปนรอยละ 14.03 ในสวนของโรคประจําตัว
คนในครอบครัวมีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.74 รองลงมาเปน
โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ คิดเปนรอยละ 18.68 และ 14.29 ตามลําดับ
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ตารางที่ 1
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
°´´บ
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9

¦µ¥¨³Á°¸¥
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x̄

S.D. การแปลผล

3.46
3.28
3.73
3.54
2.63
2.52

0.73
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0.52
0.66
0.88
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¸
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ปานกลาง

2.65
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0.88
0.77
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จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เนือ้ นม ไข ผัก ผลไม รับประทานอาหารเปนเวลาและครบ 3 มือ้ รับประทานอาหาร
ทีป่ รุงสุกและบรรจุในภาชนะทีส่ ะอาดอยูใ นระดับดี พฤติกรรมหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารรสจัด หลีกเลีย่ ง
การรับประทานอาหารหมักดอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง (อาหารทอด ขาหมู หนังไก)
อยูใ นระดับปานกลาง พฤติกรรมหลีกเลีย่ งการดืม่ นํา้ ชา กาแฟ และนํา้ อัดลม หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหาร
ประเภท ปง ยาง รมควัน อยูในระดับพอใช
2. สวนที่ 2 การพัฒนาและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการใน
ชุมชน
จากการศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโรคประจําตัวของคน
ในชุมชน พบวา มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและมีพฤติกรรมการดื่มชา กาแฟ นํ้าอัดลม และ
มีโรคประจําตัวทีพ่ บไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ผูว จิ ยั จึงนําขอมูลเหลานีม้ าใชในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ชวยใหความรูเกี่ยวกับบริโภคอาหาร การรับประทานอาหาร
อยางไร ใหหางไกลการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต การพัฒนาและทดสอบบทเรียนมีรายละเอียดดังนี้
2.1 องคประกอบของเนื้อหาของบทเรียน
ผูวิจัยไดทําการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของในเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน
ขอมูลประกอบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนรวมกับตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนวัดชอแล ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
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2.1.1 แนวคิดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบจากการสนทนากลุม สรุปไดวา บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาควร
เปนบทเรียนที่มีเนื้อหาไมมาก มีสีสันสวยงามนาสนใจ ควรใชสื่อลักษณะรูปภาพ การบริโภคอาหารภายใน
ชุมชนยังมีพฤติกรรมบริโภคอาหารรสจัด มีไขมันสูง ซึง่ สงผลตอการเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง และอาจพบปญหา
สุขภาพในอนาคตได จึงพัฒนาบทเรียนเพือ่ ใหความรูเ รือ่ งลดเค็มเพือ่ สุขภาพ ลดหวานเพือ่ สุขภาพ กินผักหาสี
ดีอยางไร ไขมันทรานส กินขาวกลองปองกันโรค และความดันโลหิตสูง และแนะนําขอมูลโภชนาการ ของเมนู
อาหารพืน้ บานทีร่ บั ประทานกันในทองถิน่ ใหทราบถึงคุณคาทางโภชนาการทีไ่ ดรบั เชน ปริมาณแคลอรี่ ปริมาณ
ไขมัน เปนตน
2.1.2 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาสามารถจัดการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลความรู
ดานโภชนาการ ขอมูลบทเรียน ขอมูลแบบฝกหัด ขอมูลแบบทดสอบ และขอมูลแบบประเมิน ในสวนของ
การศึกษาบทเรียนผูเ รียนสามารถสมัครสมาชิก ทําแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาบทเรียน ทําแบบฝกหัดทายบท
ทําแบบทดสอบหลังเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาสามารถเขาใชงานไดที่ http://
www.hosting.cmru.ac.th/nutrition
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3. สวนที่ 3 การประเมินผลการใชงานบทเรียน
จากการนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช  ว ยสอนไปทดลองใช กั บ กลุ  ม ตั ว อย า งได แ ก นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล รายวิชาวิทยาศาสตร และการวิจัยครั้งนี้ไดมีการประเมินผล
จากการใชงานบทเรียน ดังนี้
3.1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง โภชนาการในชุมชน จากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
กับการทําแบบทดสอบหลังเรียน สามารถหาประสิทธิภาพของบทเรียนไดดังนี้
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ตารางที่ 2
แสดงผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของบทเรียน
Á¦¸¥
Á¦¸¥Á¦ºÉ°Ã£µµ¦Ä
»¤

¨»n¤¨°
´Á¦¸¥

Îµª
31

E1
84.84

E2
86.99

E1/E2
84.84/86.99

จากตารางที่ 2 ผลคะแนนทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน E1 มีคา เฉลีย่ เทากับ 84.84 และ
ผลคะแนนทีไ่ ดจากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีคา เฉลีย่ เทากับ 86.99 ซึง่ สูงกวาเกณฑทกี่ าํ หนดไว คือ 80/80
สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระหว า งก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของ
กลุมตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 3
แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
¦µ¥µ¦
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

N
()
31
31

³ÂÁÈ¤

Mean

S.D.

df

t-test

30
30

17.42
26.10

4.10
2.52

30

11.55

*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05
จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะหพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนดานโภชนาการคา t ที่คํานวณมีคาเทากับ 11.55 มากกวาคา t จากการเปดตารางที่ระดับ
ความเชื่อมั่น .05 df = 30 เทากับ 1.697 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 การหาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
การหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูเ รียนหาไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
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ตารางที่ 4
แสดงคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
¦³··¨µ¦Á¦¸¥¦¼o
³Â°®¨´Á¦¸¥(Epost) –
³Â°n°Á¦¸¥ (Epre)

N

Mean

S.D.

31

9.44

9.85

Paired Differences
nµÁ¨¸É¥
T-Score Á¡·É¤ ¹Ê
5.41

T-Score Á¡·É¤ ¹Ê
·Á}¦o°¥¨³
11.41

จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนสอบหลังเรียน และคะแนนสอบกอนเรียนมีความแตกตางกัน มีคา เฉลีย่
ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 9.44 พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนน
3.4 ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ความพึงพอใจการใชงานบทเรียนของกลุม ตัวอยาง ผลการวิเคราะหการทดลองใชสว นของเนือ้ หา
มีความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลภายในเว็บไซต มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.28 ความสะดวกใน
การเชื่อมโยงขอมูลไปยังเว็บไซตอื่น มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.09 ความรวดเร็วในการเขาถึงเว็บไซต
มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.98 ความเหมาะสมของขอมูลภายในเว็บไซตมีระดับความพึงพอใจเทากับ
4.14 ความถูกตองครบถวนของขอมูลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.00 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ดานการออกแบบ การจัดรูปแบบ ความสวยงาม ความทันสมัย ความนาสนใจของหนาเว็บไซตมีระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 4.12 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงานมีระดับความพึงพอใจ
เทากับ 4.23 เมนูตาง ๆ ในเว็บไซตใชงานไดงายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.88 สีสันในการออกแบบ
เว็บไซตมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.09 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอ
การอาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.93 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม
มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.02 ภาพกับเนือ้ หามีความสอดคลองกันและสามารถสือ่ ความหมายได มีระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 4.12 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในคุณภาพของเนือ้ หา
มีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต และมีความพึงพอใจในเว็บไซตในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน พบวา (1) คนในครอบครัวมีโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ
รองลงมาเปนโรคเบาหวาน สอดคลองกับขอมูลสถิติประเทศไทยรายงานวามีผูปวยเปนโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) และเมื่อนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไปใชกับกลุมตัวอยาง นักเรียนในชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่
ศึกษา พบวา (2) ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก
การใหความสนใจในเนือ้ หาอยางตอเนือ่ งและจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนตัง้ เกณฑไว 80/80 พบวา
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ประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 เปนไปตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนี แสงพุม, เพชรนอย
สิงหชางชัย, และสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง (2553) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูปกครองมุสลิม
ในการสงเสริมภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนในจังหวัดปตตานี และงานวิจยั ของ วิโรจน ฉิง่ เล็ก, อัจฉราวดี
ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร และสุวรรณี แสงอาทิตย (2555) การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขาย เรื่อง “การพยาบาลโรคหัวใจในเด็ก” สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3
มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว (3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทธร สุขสีทอง (2559) เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจ
วัดคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ
งานวิจัยของ อรรถพร ธนูเพ็ชร (2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สรุปไดวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนมีคา มากกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนยั สําคัญ (4) คาประสิทธิผลทางการเรียนรูห ลังเรียนเพิม่ ขึน้
จากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย เมืองแกว, กานตตะรัตน วุฒิเสลา,
และพรพรรณ พึ่งโพธิ์ (2553) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เรื่อง ไฟฟาเคมี มีดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน
อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหความสนใจในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนเปนอยางดีโดยจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เพิม่ ขึน้ และ (5) ผลความพึงพอใจการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนของกลุม ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจ
มาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหกับผูเรียนได อีกทั้งจากการสอบถาม ผูที่ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน
ผูศึกษาคิดวาบทเรียนนี้มีประโยชนตอตนเอง ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชในการ ลด ละ
เลิก พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการบริโภคอาหารของตนเอง และจะนําความรูที่ไดถายทอดใหคนในครอบครัว เพื่อใหคนในครอบครัว
ของตนเองมีสุขภาพที่ดีและไมเกิดโรคในอนาคต

สรุป
ผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง โภชนาการในชุมชน จากการศึกษาบริบท
ดานโภชนาการพบวา (1) บริบทเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการในชุมชน จากกลุมตัวอยางแบบสุมทั้ง 6 หมูบาน
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ขอมูลรายละเอียดครอบครัวที่พบ มีจํานวน 2-4 คน สวนใหญอยูใน
วัยผูใ หญอายุ 20-60 ป สวนใหญการศึกษาอยูใ นระดับประถมศึกษารายไดของครอบครัว 3,000 – 9,000 บาท
ตอป และคนในครอบครัวมีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน และ
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ยังพบพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทที่มีไขมันสูง อาหารประเภทปง ยาง รมควัน และมีพฤติกรรม
การดื่มนํ้าชา กาแฟ และนํ้าอัดลมอยูในระดับปานกลาง สวนของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไดนําไปใชกับกลุมตัวอยาง พบวา (2) ผูเรียนใหความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สังเกตจากความสนใจในการศึกษา คาคะแนนทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน พบวาบทเรียน
ที่พัฒนามีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
พบวา คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
(4) การศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.41 และ (5) การประเมิน
ความพึงพอใจของการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
ทางโรงเรียนชุมชนวัดชอแล ไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชเปนสื่อสําหรับการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นอกจากนี้ทางคณะครู ยังเสนอใหนําบทเรียนที่พัฒนาไปใชใน
การเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป และใชในรายวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของอีกดวย เชน กลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษา
และพลศึกษา ทั้งนี้ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง โภชนาการในชุมชนดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 กลุมนักเรียนที่ศึกษาบทเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
1.2 กลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น ควรนําผลการศึกษาพฤติกรรมดานโภชนาการ
ในชุมชน แจงใหกับสมาชิกในชุมชน เพื่อหาทางปองกัน และกระตุนใหคนในชุมชนดูแลสุขภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมตอความตองการ
ของผูเรียนในแตละกลุม
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนออนไลน เปนสือ่ เพือ่ นําไปใชรว มกับวิธกี ารสอนอืน่ ๆ เชน
การเรียนแบบโครงงาน การเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนตน
2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และควรทําวิจัยเกี่ยวกับการดูแล และ
ปองกันปญหาสุขภาพที่พบมากในชุมชน
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