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บทคัดยอ
 การวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน 2) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ตามเกณฑ 80/80  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง   

การเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน 4) เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน             

5) เพือ่ศกึษาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่งโภชนาการในชุมชน กลุมตวัอยางประกอบดวย 

ชาวบานผูใหขอมลูพฤตกิรรมดานโภชนาการในชมุชนของตาํบลชอแล   จาํนวน 314 หลงัคาเรอืน กลุมตวัอยาง

ใหขอมลูสาํหรบัพฒันาบทเรยีน จาํนวน 9 คน และกลุมตวัอยางสําหรบัทดสอบระบบ จาํนวน 31 คน รวบรวมขอมลู

โภชนาการในชุมชนดวยแบบสอบถามและการสนทนากลุม ประเมินการใชบทเรียนดวยแบบสอบถาม             

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจดวย

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนใช

เกณฑ E1/E2 (80/80) เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความรูดวยการทดสอบ  คา t-test และประเมิน

ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนดวยการทดสอบคา t-score 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ดานโภชนาการในชุมชนเพ่ือนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

เรือ่ง โภชนาการในชุมชน พบวา 1) พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ยงับรโิภคประเภทท่ีมไีขมนัสงู อาหารประเภทปงยาง 

รมควนั และมพีฤติกรรมการด่ืมนํา้ชา กาแฟ และนํา้อดัลมอยู ดานโรคประจําตัวทีพ่บ คอื โรคความดันโลหติสูง

มากที่สุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน 2) บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 ซึ่งสูงกวา

สมมุตฐิานท่ีตัง้ไวที ่80/80  3) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ประสิทธิผลทางการเรียนรู

หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 และ 5) ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรือ่ง โภชนาการในชมุชนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก สรปุไดวา  บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่ง 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. 
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บทนํา
 สขุภาพนบัเปนปญหาทีส่าํคญัสาํหรบัประเทศกาํลงัพัฒนาและประเทศไทย จากสภาพการดาํเนนิชีวติ

ในปจจุบันเปนการใชชีวิตแบบเมือง มีความเรงรีบ สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม มีการรับประทานอาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป ขาดการออกกําลังกาย เมื่อใชชีวิตแบบนี้เปนประจํา

ในอนาคตยอมเกิดโรคตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวาน เปนตน ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

รายงานวา สถานการณผูปวยเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มจํานวนผูปวยขึ้นเปน 3.5 ลานคนใน ป พ.ศ. 2556 

สงผลใหมมีลูคาการรกัษาโรคเบาหวานสูงถงึ 47,596 ลานบาทตอป และจากสถติปิระเทศไทย  ผลการสํารวจ

ในป พ.ศ. 2552 กับกลุมเปาหมายประชากรไทยวัยผูใหญพบวา รอยละ 21.4  เปนโรคความดันโลหิตสูง และ

ที่นาเปนหวงคือ อัตราการรับรู วาตนเองเปนโรคความดันโลหิตสูง อัตราการเขาถึงบริการและอัตรา                     

การควบคุมโรค โรคความดันโลหิตสูงคอนขางต่ํา คิดเปนรอยละ 6.9 (3.2 ลานคน) มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง       

คิดเปนรอยละ 19.4 หรือเกือบ  9 ลานคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน           

การสรางเสริมสุขภาพ, 2559) 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนรูปแบบการใชสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นําเสนอเน้ือหา

บทเรียนหรือองคความรูในรูปแบบขอความ วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง บทเรียนที่เปดโอกาส       

ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจในแตละบทเรียน ทําใหผูเรียนจัดการเวลาเรียนของตนเองได และ         

ยงัมรีะบบการจดัการฐานขอมลูทีส่ามารถ เกบ็บนัทกึผลคะแนนไวได และประเมนิผลการเรยีนไดอยางรวดเร็ว 

(มนตชยั เทยีนทอง, 2554) ดานงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบับทเรียนออนไลนในการเรียนการสอนท่ีประสบผลสําเรจ็ 

อาท ิการวจิยัพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่งการสวนปสสาวะแบบเปนครัง้คราวของผูปวยเพศชาย

สําหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทีร่ะดบั 0.05 (วชิติ บญุสวสัดิ,์ 2555) หรอืจากการทดลองใชชดุการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การตรวจวัดคณุภาพน้ํา

เบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูใชมี                   

ความพึงพอใจตอบทเรียนในระดับมาก (ณัทธร สุขสีทอง, 2559) และการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคู

กับการเรียนตามปกติจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูไดมากยิ่งข้ึน (จิณพิชญชา  มะมม, 2557)
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 จากปญหาสุขภาพ โรคที่ประชาชนสวนใหญเปนกันไดแก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะ      

ไขมันคลอเรสเตอรอลสูง ซึ่งโรคเหลานี้ปญหาเกิดจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวัน มักบริโภคอาหาร    

ที่มีรสหวาน มีไขมันสูง และอาหารท่ีมีรสเค็มซึ่งสงผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมัน  

ในอนาคตได และดวยตระหนักในประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสามารถนํามาสงเสริม       

ความรูเกีย่วกบัโภชนาการแกคนในชมุชนได ดงันัน้ผูวจิยัจงึมีแนวคดิในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน 

เรื่องโภชนาการในชุมชน เพื่อสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการแกนักเรียนในชุมชน และยังเปนสื่อที่        

คนในชุมชน หรือบุคคลในครอบครัว สามารถศึกษาไดดวยตนเอง เพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว       

ใหมสีขุภาพดี และไดรบัความรูเกีย่วกบัโภชนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสรมิสขุภาพท่ีดจีนนําไปสูความเขมแขง็

ของชุมชน และสามารถนําไปใชเปนตนแบบใหในการสงเสริมโภชนาการในชุมชนอ่ืนได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาบริบทดานโภชนาการในชุมชน

 2. เพ่ือศกึษาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง 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 เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ

     1) กลุมตัวอยางผูใหขอมลูเกีย่วกบัพฤติกรรมดานโภชนาการในชุมชน คอื ตวัแทน

ทีส่ามารถใหขอมลูเกีย่วกับพฤติกรรมดานโภชนาการ ทีเ่ชือ่ถอืไดจากจาํนวนครวัเรอืนทัง้หมด 1,492 หลงัคาเรือน 

ทาํการกําหนดกลุมตวัอยางดวยตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95 สดัสวน

ความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 314 หลังคาเรือน
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     2) กลุมตัวอยางใหขอมลูสาํหรับการพฒันาบทเรยีน และตรวจสอบความถกูตอง

ของขอมูลในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เพือ่ใหไดบคุคลทีส่ามารถใหขอมลูตรงตามท่ีตองการและกระจายอยูในขอบเขตของ

การศกึษา ซึง่การศกึษานีไ้ดคดัเลอืกตวัแทนดังนี ้ตวัแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน จาํนวน 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)  สาํรวจขอมลูเก่ียวกบัโภชนาการในชุมชน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ 

    2)  พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน พฤติกรรมที่

เกี่ยวกับโภชนาการในชุมชน และความตองการของชุมชน 

   2.1.2  กําหนดขอบเขตของเน้ือหาในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

โภชนาการในชุมชน

   2.1.3  วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน              

เรือ่ง 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 ใชเคร่ืองมือ ดังนี้

   2.2.1  การหาประสิทธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรูกอนและหลังใช

บทเรียน และวัดประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 

   2.2.2  การวดัผลสัมฤทธิข์องผูเรยีนกอนเรยีน และหลงัการใชบทเรยีน  วดัจากแบบทดสอบ

กอนเรียน-หลังเรียนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 

   2.2.3  การวัดคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนโดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบ   

กอนเรียน และหลังเรียน

   2.2.4  ความพงึพอใจตอบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่ง โภชนาการในชมุชน ประเมนิ

ครอบคลุมความพึงพอใจตอเนื้อหา การออกแบบและการจัดรูปแบบ และความพึงพอใจในภาพรวม
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 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การศึกษาครัง้นี ้ไดใชเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยการพจิารณาปรากฏการณภายใต

สภาพแวดลอม และความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ประกอบดวย

  3.1 เคร่ืองมือชุดท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับโภชนาการในชุมชน ขอมูลทั่วไป และ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม                     

ซึ่งมีโครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

มีคําถามท้ังหมด 10 ขอ ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคํา และตอนท่ี 2  ขอมูล

เก่ียวกบัพฤตกิรรมการสรางเสริมสขุภาพดานโภชนาการ โดยเปนคาํถามเกีย่วกบัพฤติกรรมดานโภชนาการใน

ครัวเรือน โดยวัดความถ่ีของการปฏิบัติ (ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัติทุกคร้ัง) 

  3.2 เครื่องมือชุดที่ 2  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอน-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  เครือ่งมอืชดุที ่4  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเกีย่วกบัความคิดเหน็ตอการใชบทเรียน

และขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1  ขอมลูเกีย่วกับโภชนาการในชุมชน พฤตกิรรมการสรางเสรมิสขุภาพดานโภชนาการ  วเิคราะห

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 ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย         

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวดัระดบัความพงึพอใจตามเกณฑ 5 ระดบั โดยมเีกณฑการแปลผลคาเฉลีย่ดงันี้
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   ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

   ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจระดับมาก

   ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   ระดับคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจระดับนอย 

   ระดับคะแนนเฉล่ีย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ

       การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยขอมูลทั่วไปและขอมูลพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดานโภชนาการ            

แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้

  สวนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยเพศหญิงและชายในสัดสวนที่        

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 ปข้ึนไป) 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           

คดิเปนรอยละ 46.02 รองลงมารายไดเพียงพอไมเหลอืเกบ็ คดิเปนรอยละ 32.18 และรายไดเพยีงพอเหลือเกบ็  

คิดเปนรอยละ 21.80 อาชีพหลักของครอบครัว อาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.48 รองลงมา           

อาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 26.87 และอาชีพคาขายคิดเปนรอยละ 14.03 ในสวนของโรคประจําตัว 

คนในครอบครัวมีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.74 รองลงมาเปน             

โรคเบาหวาน และโรคภูมิแพ คิดเปนรอยละ 18.68 และ 14.29 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 1

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดื่มนํ้าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว รับประทาน

อาหารครบ 5 หมู เชน ขาว เนือ้ นม ไข ผกั ผลไม รบัประทานอาหารเปนเวลาและครบ 3 มือ้ รบัประทานอาหาร

ทีป่รงุสกุและบรรจใุนภาชนะทีส่ะอาดอยูในระดบัดี พฤตกิรรมหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารรสจดั หลกีเลีย่ง

การรับประทานอาหารหมักดอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง (อาหารทอด ขาหมู หนังไก)       

อยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมหลีกเลีย่งการด่ืมนํา้ชา กาแฟ และน้ําอดัลม หลีกเล่ียงการรับประทานอาหาร

ประเภท ปง ยาง รมควัน อยูในระดับพอใช

 2. สวนที่ 2 การพัฒนาและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการใน

ชุมชน

       จากการศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโรคประจําตัวของคน   

ในชุมชน พบวา  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูงและมีพฤติกรรมการด่ืมชา กาแฟ นํ้าอัดลม และ   

มโีรคประจําตวัทีพ่บไดแก โรคความดันโลหติสงู โรคเบาหวาน ผูวจิยัจึงนาํขอมลูเหลานีม้าใชในการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ชวยใหความรูเกี่ยวกับบริโภคอาหาร การรับประทานอาหาร

อยางไร ใหหางไกลการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต การพัฒนาและทดสอบบทเรียนมีรายละเอียดดังนี้

  2.1 องคประกอบของเน้ือหาของบทเรียน

                ผูวิจัยไดทําการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของในเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน

ขอมูลประกอบการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนรวมกบัตวัแทนคร ูนกัเรยีน โรงเรยีนวดัชอแล  ตวัแทน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 

บ    x̄             S.D. การแปลผล 
1  8  3.46 0.73  
2  5         3.28 0.77  
3  3  3.73 0.52  
4  3.54 0.66  
5  2.63 0.88  
6  (                 2.52             0.79       ปานกลาง

) 
7  2.65 0.88  
8    2.48 0.77  
9    2.49 0.99  

 2.98 0.78  
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         2.1.1 แนวคิดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

                    ขอเสนอแนะในการพฒันาระบบจากการสนทนากลุม สรปุไดวาบทเรียนทีพ่ฒันาควร

เปนบทเรียนท่ีมีเน้ือหาไมมาก มีสีสันสวยงามนาสนใจ ควรใชสื่อลักษณะรูปภาพ การบริโภคอาหารภายใน

ชมุชนยงัมพีฤตกิรรมบรโิภคอาหารรสจดั มไีขมนัสงู ซึง่สงผลตอการเกดิโรคไมตดิตอเรือ้รงั และอาจพบปญหา

สขุภาพในอนาคตได จงึพฒันาบทเรยีนเพ่ือใหความรูเร่ืองลดเค็มเพือ่สขุภาพ ลดหวานเพือ่สขุภาพ กนิผกัหาสี     

ดอียางไร ไขมันทรานส กนิขาวกลองปองกันโรค และความดันโลหติสงู และแนะนําขอมลูโภชนาการ ของเมนู

อาหารพ้ืนบานทีร่บัประทานกนัในทองถิน่ ใหทราบถงึคณุคาทางโภชนาการทีไ่ดรบั เชน ปรมิาณแคลอรี ่ปรมิาณ

ไขมัน เปนตน 

  2.1.2  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน

             บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาสามารถจัดการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลความรู

ดานโภชนาการ ขอมูลบทเรียน ขอมูลแบบฝกหัด ขอมูลแบบทดสอบ และขอมูลแบบประเมิน  ในสวนของ    

การศกึษาบทเรียนผูเรยีนสามารถสมัครสมาชกิ ทาํแบบทดสอบกอนเรียน ศกึษาบทเรียน ทาํแบบฝกหดัทายบท 

ทําแบบทดสอบหลังเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาสามารถเขาใชงานไดที่ http://

www.hosting.cmru.ac.th/nutrition

 
 1:  
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 2:  

 3. สวนที่ 3 การประเมินผลการใชงานบทเรียน

       จากการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน                     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล รายวิชาวิทยาศาสตร และการวิจัยครั้งนี้ไดมีการประเมินผล     

จากการใชงานบทเรียน ดังนี้

  3.1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

   ประสิทธิภาพของบทเรียน  เรื่อง โภชนาการในชุมชน จากการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน 

กับการทําแบบทดสอบหลังเรียน สามารถหาประสิทธิภาพของบทเรียนไดดังนี้
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ตารางท่ี 2 

แสดงผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของบทเรียน

   E1 E2 E1/E2 

 
  31 84.84 86.99 84.84/86.99 

 จากตารางที ่2  ผลคะแนนทีไ่ดจากการทาํแบบทดสอบระหวางเรียน E1 มคีาเฉล่ียเทากบั 84.84 และ

ผลคะแนนทีไ่ดจากแบบทดสอบหลงัเรยีน E2 มคีาเฉลีย่เทากบั 86.99 ซึง่สงูกวาเกณฑทีก่าํหนดไว  คอื 80/80 

สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค 

 3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของ                  

กลุมตัวอยาง แสดงผลการวิเคราะห ดังนี้

ตารางท่ี 3 

แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

 
N 

( ) 
 Mean  S.D. df t-test 

 31 30 17.42 4.10 
30 11.55 

 31 30 26.10 2.52 
*  .05 

 จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะหพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน       

ดวยบทเรียนดานโภชนาการคา t ที่คํานวณมีคาเทากับ 11.55 มากกวาคา t จากการเปดตารางท่ีระดับ          

ความเชื่อม่ัน .05 df = 30 เทากับ 1.697 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบ   

หลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.3 การหาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน

  การหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรยีนหาไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน

ของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
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ตารางท่ี 4 

แสดงคาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน 

 
Paired Differences 

N  Mean S.D. 
  

T-Score  
T-Score  

 
(Epost) –  
 (Epre) 

31 9.44 9.85 5.41 11.41 

 จากตารางท่ี 4 พบวา  คะแนนสอบหลังเรียน และคะแนนสอบกอนเรียนมีความแตกตางกนั มคีาเฉลีย่

ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 9.44 พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากคะแนน

  3.4 ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ความพงึพอใจการใชงานบทเรยีนของกลุมตัวอยาง ผลการวเิคราะหการทดลองใชสวนของเนือ้หา 

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         

มรีะดบัความพงึพอใจเทากบั 4.02 ภาพกบัเนือ้หามคีวามสอดคลองกนัและสามารถสือ่ความหมายได  มรีะดบั

ความพึงพอใจเทากบั 4.12 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยภาพรวม มคีวามพึงพอใจในคุณภาพของเน้ือหา 

มีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต และมีความพึงพอใจในเว็บไซตในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
 การศกึษาบรบิทดานโภชนาการในชุมชน พบวา (1) คนในครอบครวัมโีรคความดนัโลหิตสงูมากทีส่ดุ 

รองลงมาเปนโรคเบาหวาน สอดคลองกับขอมูลสถิติประเทศไทยรายงานวามีผูปวยเปนโรคเบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559) และเม่ือนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไปใชกับกลุมตัวอยาง นักเรียนในชุมชนผูเปนเจาของพ้ืนที่

ศึกษา พบวา (2) ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหความสนใจกระบวนการและวิธีการเปนอยางดีซึ่งสังเกตจาก   

การใหความสนใจในเน้ือหาอยางตอเน่ืองและจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนต้ังเกณฑไว 80/80 พบวา
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ประสิทธิภาพเทากับ 84.84/86.99 เปนไปตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนี  แสงพุม, เพชรนอย 

สิงหชางชัย, และสาวิตรี  ลิ้มชัยอรุณเรือง (2553) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูปกครองมุสลิม    

ในการสงเสรมิภาวะโภชนาการของเด็กกอนวยัเรยีนในจังหวดัปตตาน ีและงานวิจยัของ วิโรจน ฉิง่เลก็,   อจัฉราวดี 

ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร และสุวรรณี  แสงอาทิตย (2555) การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขาย เรื่อง “การพยาบาลโรคหัวใจในเด็ก” สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3          

มีผลการประเมินสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและ       

หลังเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทธร สุขสีทอง (2559) เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจ

วัดคุณภาพนํ้าเบ้ืองตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และ      

งานวิจัยของ อรรถพร  ธนูเพ็ชร (2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สรุปไดวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลัง

เรยีนมคีามากกวาคะแนนทดสอบกอนเรยีนอยางมนียัสาํคญั (4) คาประสทิธผิลทางการเรียนรูหลังเรียนเพ่ิมขึน้

จากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 11.41 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย เมืองแกว, กานตตะรัตน วุฒิเสลา, 

และพรพรรณ พึ่งโพธิ์ (2553) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ      

เรื่อง ไฟฟาเคมี มีดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนจากกอนเรียน  

 อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหความสนใจในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โภชนาการในชุมชนเปนอยางดีโดยจากการวัดประสิทธิภาพของบทเรียน พบวา

บทเรียนมีประสิทธิภาพ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เพิม่ขึน้ และ (5) ผลความพึงพอใจการใชงานบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนของกลุมตวัอยางมรีะดบัความพงึพอใจ

มาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชนชวยสงเสริมการเรียนรู                       

ใหกับผูเรียนได อีกทั้งจากการสอบถาม ผูที่ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง โภชนาการในชุมชน        

ผูศึกษาคิดวาบทเรียนนี้มีประโยชนตอตนเอง ในการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชในการ ลด ละ     

เลิก พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการบริโภคอาหารของตนเอง และจะนําความรูที่ไดถายทอดใหคนในครอบครัว เพื่อใหคนในครอบครัว

ของตนเองมีสุขภาพที่ดีและไมเกิดโรคในอนาคต

สรุป
 ผลการศกึษาการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรือ่ง โภชนาการในชมุชน จากการศกึษาบรบิท

ดานโภชนาการพบวา  (1) บริบทเก่ียวกับเร่ืองโภชนาการในชุมชน จากกลุมตัวอยางแบบสุมท้ัง 6 หมูบาน 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ขอมูลรายละเอียดครอบครัวที่พบ มีจํานวน 2-4 คน สวนใหญอยูใน        

วยัผูใหญอาย ุ20-60 ป สวนใหญการศึกษาอยูในระดบัประถมศึกษารายไดของครอบครัว 3,000 – 9,000 บาท

ตอป และคนในครอบครัวมีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาเปนโรคเบาหวาน และ      
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ยังพบพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทท่ีมีไขมันสูง อาหารประเภทปง ยาง รมควัน และมีพฤติกรรม          

การด่ืมนํ้าชา กาแฟ และน้ําอัดลมอยูในระดับปานกลาง สวนของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน            

เรื่อง โภชนาการในชุมชน ไดนําไปใชกับกลุมตัวอยาง พบวา (2) ผูเรียนใหความสนใจบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สังเกตจากความสนใจในการศึกษา คาคะแนนทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน พบวาบทเรียน      

ที่พัฒนามีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

พบวา คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05    

(4) การศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 11.41 และ (5) การประเมิน             

ความพึงพอใจของการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก

 ทางโรงเรียนชุมชนวัดชอแล ไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชเปนสื่อสําหรับการเรียน            

การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นอกจากนี้ทางคณะครู ยังเสนอใหนําบทเรียนที่พัฒนาไปใชใน

การเรียนการสอนในภาคเรียนถดัไป และใชในรายวิชาอืน่ทีเ่กีย่วของอีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษา

และพลศึกษา ทั้งนี้ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน               

เรื่อง โภชนาการในชุมชนดังนี้

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

  1.1 กลุมนักเรียนที่ศึกษาบทเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

  1.2 กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรนําผลการศึกษาพฤติกรรมดานโภชนาการ

ในชมุชน แจงใหกับสมาชิกในชุมชน เพื่อหาทางปองกัน และกระตุนใหคนในชุมชนดูแลสุขภาพ

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเหมาะสมตอความตองการ

ของผูเรียนในแตละกลุม

  2.2 ควรมกีารศกึษารปูแบบการเรยีนออนไลน เปนสือ่เพือ่นาํไปใชรวมกบัวธิกีารสอนอืน่ๆ เชน 

การเรียนแบบโครงงาน การเรียนโดยใชปญหาเปนหลกั เปนตน

  2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และควรทําวิจัยเกี่ยวกับการดูแล และ

ปองกันปญหาสุขภาพท่ีพบมากในชุมชน
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