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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58902303 : สนเทศศาสตรเ์พือ่การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบณัฑิต 
ว่าที่ร้อยตรี นพพล สุดชารมย์: การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง  (บัวราษฎร์บ ารุง) อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 

  
         การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 จาก
การเรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กิน
ดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 21 คน จากโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) ซึ่งได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อ
การเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) 
แบบสอบถามพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ค่าร้อยละ (%)  และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Group 

         ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.00/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ก าหนด
ไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 
เเละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58902303 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
ACTING SUB LT. NOPPOL SUTCHAROM : DEVELOPMENT  OF  LEARNING 

MEDIA ENTITLING “EATING HEALTHFUL FOOD FOR HAPPY LIFE”FOR THE GRADE FOUR 
STUDENTS OF WATBANLUANG SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
PANJAI TANTATSANAWONG, Ph.D. 

       The study aims to 1) develop the learning media entitling “Eating 
Healthful Food for Happy Life” for the grade four students of Watbanluang School 
with following efficiency standard of 80/80 2) compare pre and post study 
performance of the grade four students with intervention of the learning media and 
3) investigate student satisfaction to the learning media. The samples were twenty 
one students in grade four at Watbanluang School. The research instruments 
included 1) the learning media 2) learning management plan 3) study performance 
test and 4) satisfaction test. The data analysis was done by using mean , standard 
deviation (S.D.), percentage, and t-test. 

       The results showed that 1) the learning media entitling “Eating 
Healthful Food for Happy Life” was efficiency of 75.00/80.95 with higher than the 
efficiency standard of 80/00 2) study performance of the samples presented higher 
score of protest than score of pretest with statistical significance at 0.05 level 3) the 
student satisfaction as an overall item was the highest level at mean of 4.70, S.D. of 
0.18 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง)เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา
อนุเคราะห์จากหลาย ๆ ฝ่าย 

ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้มาจนถึงปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอาจารย์สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ จนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้มากขึ้น 

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม รวมทั้ง อาจารย ์ดร.สมาธิ  นิลวิเศษ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา ช่วยเหลืองานวิจัยแนะน าเกี่ยวกับงานวิจัย และนางสาวอรุณ 
บัวจีน ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลืองานวิจัยข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  ที่ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่เลี้ยงดูผู้วิจัยให้เติบโต อบรมสั่งสอน และ
นางสาวเอมอร สุดชารมย์ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาจนมาถึงทุกวันนี้ และสนับสนุนปัจจัยในการ
ท าการค้นคว้าอิสระให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ ทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยและทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงิน
บริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะจากจัดสรรจากกอง
กิจการนักศึกษา ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) ที่ให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี
คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณมารดา ครู อาจารย์ที่
อบรมสั่งสอน แนะน าให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 

  
  

นพพล  สุดชารมย ์
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย คือ การท าให้เด็กทุกคนมีสุขภาพ  
อนามัยที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สาเหตุการตาย  ในระยะแรกเกิดที่เกิดจากการติดเช้ือลดลง ในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การน าเทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาในสังคมไทย รวมถึงการ
ได้รับอิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมของต่างชาติ การใช้ชีวิตของเด็กไทยจึง  สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
ติดกระแสบริโภคนิยม จึงส่งผลท าให้วิถีชีวิต (Life Style) ของเด็กไทยในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 1) เด็กมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง รวมถึงละเลยการดูแลสุขภาพ  อนามัยส่วนบุคคล  
2) ใช้ชีวิต อยู่บนฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ขาดการออกก าลังกาย นิยมบริโภค ขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลมมากข้ึน  3) ล้วนมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กไทยวัยเรียนจึงมีความเสี่ยงต่อภัย
สุขภาพ ได้แก่ โรคผิวหนัง โรคติดเช้ือ โรคภูมิแพ้ โรคฟันผุ โรคอุจจาระร่วง และโรคอ้วน เป็นต้น  

จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ของคนไทยในสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป จ าเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มคีวามเจริญ
ด้านวัตถุและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งความทันสมัย  ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายข้ึน            
การท างานใช้เครื่องผ่อนแรงเพิ่มมากข้ึน ไม่มีการออกก าลังกาย รูปแบบของอาหารที่รับประทานก็
เปลี่ยนไป (ประณีต ผ่องแผ้ว, 2539)ท าให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วย
ความเร่งรีบ มีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว และเด็กไทยในวัยเรียนเป็น
อย่างมาก การบริโภคอาหารต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการด ารงชีพ ท าให้เกิด
ค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารส าเร็จรูป อาหารกึ่งส าเร็จรูป เข้ามามี
บทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน อาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ าตาล และไขมัน
สูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้
เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกก าลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิด  
โรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนในเด็กก าลังเป็นปัญหาส าคัญที่เพิ่ มข้ึนในประเทศที่พัฒนาและก าลังพัฒนา              
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคอ้วนในเด็กวัย 6-11 ปี เพิ่มจากร้อยละ 7 ในปี 1980 เป็นร้อยละ 
15.3 ในปี 2000 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าทั่วโลกมีประชากรอย่างน้อย 300 ล้านคนที่
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ก าลังเผชิญปัญหาโรคอ้วน นอกจากนี้ มีการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบว่า หลังจากวัยทารก เด็กหญิงจะอ้วนมากกว่าเด็กชาย เด็กที่อ้วนเมื่ออายุ 6 ขวบ
ข้ึนไป จะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ 25 ในขณะที่เด็กอ้วนเมื่ออายุ 12 ปี จะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่
อ้วนมากถึง ร้อยละ 75 ส าหรับประเทศไทยแนวโน้มภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มสูงข้ึนมากจน
น่าเป็นห่วง จากข้อมูลระบบ HealthData Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปี 2557 
เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 11.4 และปี 2558 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 12.5 โดยเขต
สุขภาพที่ 3  (เขต 3 นครสวรรค์) มีอัตราของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นอันดับที่ 2 ของระดับประเทศ 
ร้อยละ 19.9 เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนมีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆได้มากกว่าปกติ เช่น โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ขาโก่ง รวมทั้งสมาธิสั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่
เด็กที่ป่วยด้วยโรคอ้วน ข้ันรุนแรง มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ท าให้ เกิดการค่ังของ                      
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดกลุ่มอาการ Pickwickian Syndrome ท าให้ง่วงนอนทุกครั้งที่นั่ง ส่งผล
ขัดขวางต่อการเรียนหนังสือ  

นอกจากนี้ ตามที่ วัชนี เปาจีน, 2539 (อ้างถึงใน นิตยา ภัทรกรรม, 2542 : 35) ได้ศึกษา
พบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (ร้อยละ 90) มีสาเหตุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การรับควันบุหรี่ ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ใน
ท านองเดียวกันกับที่ส านักพัฒนาวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข พบว่า           
ความดันโลหิตสูง เกิดจากความเครียด ขาดการออกก าลังกาย การรับประทาน อาหารประเภทขยะ 
(Junk Food) ซึ่งมีสารอาหารประเภท แป้งเป็นหลัก ท าให้ร่างกายได้รับสารอาหาร ไม่ครบถ้วน    
เกิดภาวะไขมันส่วนเกิน เป็นโรคอ้วน (ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ, 2539 อ้างถึงใน นิตยา ภัทรกรรม, 
2542 : 2)  

จากข้อมูลจากการส ารวจของกองโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า เด็กอายุ 6 - 14 ปี                    
มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารประเภทไขมันสูงกว่าประชากรกลุ่ม
อื่น และมีแนวโน้มการบริโภคสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (โสภณ เมฆธน, 2552) ซึ่งช่วงอายุดังกล่าว คือ เด็ก
ที่อยู่ในวัยประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น อาจกล่าวได้ว่าโรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจาก
บริโภคนิสัย หรือพฤติกรรม การบริโภคที่ไม่เหมาะสมร่วมกับการด าเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง จึงอาจมี
สาเหตุจากการขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดี 
จนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในขณะนี้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่นิยม
บันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม ซึ่งสามารถน าเสนอสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือ
แผนภูมิที่ใกล้เคียงกับการสอนจรงิมากที่สดุ โดยการน าเสนอเนื้อหาผา่นจอภาพ ซึ่งรูปแบบจะแตกตา่ง
กันข้ึนอยู่กับธรรมชาติ และโครงสร้างของเนื้อหา  โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ สามารถดึงดูดความสนใจ
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และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อการศึกษา
ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) อย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมต่างๆ จึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ ผู้เรียน
สามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เรียนด้วยตนเองโดยปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลา และ
สถานที่ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อส าคัญที่ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2544)  
 มัลติมีเดีย (Multimedia) ค าน้ีเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ซึ่งในทางการศึกษาหมายถึง การใช้
สื่อหลายชนิดน าเสนอการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยสื่อแต่ละชนิดสนับสนุนซึ่งกัน และ
กัน สื่อการสอนชนิดหนึ่งอาจใช้เรา้ความสนใจ สื่ออีกชนิดหนึ่งกระตุ้นการเรยีนรู้เนื้อหา และอาจใช้สื่อ
อีกชนิดหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ประโยชน์ของมัลติมีเดียที่มีผลต่อการเรียนการสอน 
กล่าวคือ การเรียนการสอนด้วยระบบมัลติมีเดียกระตุ้นเรียกร้องความสนใจได้ดี ผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายได้ยากเนื่องจากสื่อมัลติมีเดียมีสีสัน และมีภาพเคลื่อนไหว ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนได้ดี
และชวนให้ติดตามตลอดบทเรียน เกิดความคงทนทางการเรียนในการจดจ าเนื้อหาได้ดีกว่าการใช้สื่อ
ชนิดอื่น ช่วยท าให้ผู้เรียนฟื้นความรู้เดิมได้เร็วข้ึน การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบผลส าเร็จสูง เนื่องจาก
ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนที่น าเสนอผ่านจอของคอมพิวเตอร์ (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2540) 

จากงานวิจัยของ อารีวรรณ รวยดี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสื่อมัลติมีเดีย
ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผลการศึกษา พบว่า1) บทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพจากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ
โดยรวม 85.44/84.44 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ 
(ดาเรศน์  อรุณประเสริฐ, 2549: บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ส าหรับนักเรียน
ช่วงช้ันที่ พบว่า ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปรากฏว่า
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก จาก
การประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี  และบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
93.55/90.55 นอกจากนี้(กนกวรรณ จิตราช, 2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึนมี
คุณภาพในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพในด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมี
ประสิทธิภาพ 90.48/90.32  และพบว่าหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีจ านวน
นักเรียนร้อยละ 81.66 ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์นอกจากนี้ (ดาวรถา วีระพันธ์, 2558 : บทคัดย่อ) ได้ท า
การวิจัย เรื่อง พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ส าหรับนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 82.05/81.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ใน          

ระดับมาก ( ̅=4.10,S.D.= 0.64) 
 สุทธิชัย ปิยดิลก (2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธง
โภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 87.45/87.27 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธง
โภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และ              
ธงโภชนาการ อยู่ในระดับมาก  

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้มีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังเช่น สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการในการบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง และนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน าเสนอเนื้อหาการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่ไม่
ซับซ้อนและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ และอธิบาย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย และสอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน
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การเรียนรู้กลุ่มวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอีกด้วย  ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตามแผนภูมิที่ 1    

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

    -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดี
ชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

-  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนวัดบ้านหลวง  (บัวราษฎร์บ ารุง) 

สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย      

 
การน าเอาองค์ประกอบของสื่อ
ลักษณะต่างๆมาผสมผสานเข้า
ด้วยกันซ่ึงประกอบด้วยตัวอักษร 
(Text) ภาพน่ิง (Image) ภาพ 
เ ค ลื่ อน ไห วหรื ออะ นิ เ มชั น 
(Animation) เสียง (Sound) 
และวีดิทัศน์ (Video) โดยผ่าน
กระบวนการทางระบบคอมพิว 
เตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia) และ
ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์การใช้
งาน 
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง: 2541) 
 

เรื่องอาหารหลกั 5 หมู่ 
 
 

อาหารหลัก 5 หมู่  
1.อาหารหลักหมู่ที่ 1โปรตีน 
2.อาหารหลักหมู่ที่ 2 แป้ง 
3.อาหารหลักหมู่ที่ 3 ผัก 
4.อาหารหลักหมู่ที่ 4 ผลไม้ 
5.อาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน 
หลักโภชนาการ  
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ 
มา ต ร ฐ า น พ  1 . 1  เ ข้ า ใ จ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ 
1. อธิบายการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของร่างกายและ
จิตใจ ตามวัย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                   
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้   
1.3.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
1.3.2 สื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การแนะน าอาหารหลัก 5 หมู่ และการบริโภคอาหาร         

ตามหลักของโภชนาการ   
1.3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  

จ านวน  2 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
           1.3.4 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  

1) ประชากร ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดบ้านหลวง                  
(บัวราษฎร์บ ารุง) ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 2 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
44  คน   

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน     
21 คน  เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้โดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling ) 
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ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น 
การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  
ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ 

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้               

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
1. สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย               

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่นักเรียนสามารถเรียนและ             
ท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง  โดยใช้สื่อการเรียนรู้เป็นสื่อหลัก โดยการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนจะ
เสนอด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

2. อาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง อาหารหลักหมูท่ี่ 1 โปรตีน อาหารหลกัหมูท่ี่ 2 แป้ง อาหาร
หลักหมูท่ี่ 3 ผัก อาหารหลักหมู่ที่ 4 ผลไม้ และอาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน 

3. การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ หมายถึง 1) กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้
หลากหลาย 2) กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 3) กินพืชผักให้มาก  
และกินผลไม้เป็นประจ า 4)  กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถ่ัวเมล็ดแห้งประจ า 5) ดื่มนมให้
เหมาะสมตามวัย  6)  กินอาหารที่มีไขมันพอควร 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 
8) กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน 9) งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 4. ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ หมายถึง เกณฑ์ที่วัดได้จากการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้              
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ คือ 80/80  

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
แต่ละหน่วยของผู้เรียน (ระหว่างกระบวนการเรียน) ซึ่งคิดเป็นค่าร้อยละ   

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน                 
(หลังกระบวนการเรียน) ซึ่งคิดเป็นค่าร้อยละ  
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบ หลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
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 6. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้             
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และ
ความพึงพอใจในตัวสื่อ โดยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale)  
 7. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน            
วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ได้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดี ชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4               
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

2. ได้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยสื่อ
การเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

3. ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชุดสื่อการเรียนรู้            
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาของเอกสารและ
งานวิจัยที่กี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 3. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 4. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลัก 5 หมู ่
 5. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มี ความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง  เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดเวลาที่ผ่านมา  จึงมุ่งหมายถึงผู้ที่ศึกษามีความรู้และยังเข้าใจได้ว่าการศึกษา จะสามารถท าให้ 
มนุษยค์นไทยมีความรู้เพื่อไปช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ตามความสามารถของตนเอง  
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มหีลักการที่ส าคัญดังนี้ 
       1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีความเสมอภาคและมีแนวทางเพื่อเป็นหลักเกณฑ์
เดียวกันในการเรียน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนมีความรู้ บนแนวทางการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน     
   2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ทุกคนในประเทศ เข้าศึกษาได้รับการศึกษาเท่าเทียบกัน
และมีมาตราฐานของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
      3. หลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน ทุกคน
สามารถเข้ามาศึกษาได้ตามภูมิล าเนาต่างๆ เป็นต้น 
     4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 



  10 

  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 
 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่
ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะ
มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการ
ทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มวิชา            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
  มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

1. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย 
 สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว 
  มาตรฐาน  พ 2.2  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
  มาตรฐาน  พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
และกีฬา 
  มาตรฐาน  พ 3.2  รู้จักออกก าลังกาย และเล่นกีฬา บ่อยครั้งในการออกก าลัง            

รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ในกีฬา ให้ก าลังใจต่อเพื่อนในการเล่นกีฬา  
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 สาระที่  4  ร่างกายแข็งแรง  ช่วยให้สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ช่วยร่างกายแข็งแรง  

ปลอดภัยจากโรค 

  มาตรฐาน พ 4.1 ทราบถึงการออกก าลังกาย เพื่อได้มีความรู้ เพื่อน าไปใช้

ชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และจะช่วยให้สุขภาพดีข้ึน ห่างจากโรคภัยต่างๆ 

 สาระที่  5 ความเสี่ยงภัยจากชีวิต 

  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง 

 

2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  

 สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภท แต่ละชนิดจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน            

อย่างสูงสุดก็ต่อเมื่อผู้สอนสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมาใช้ได้เหมาะสมตรงกับ

เนื้อหา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ 

 กิดานันท์ มลิทอง (2531 : 79 -80) ได้จ าแนกสื่อการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ 

(Learning resource) เป็น 5 รูปแบบ 

 1. คน (People) หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบของโรงเรียน เช่น ครูผู้บริหารผู้ช่วยสอน          

ผู้แนะแนวการศึกษาหรือผู้ที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 2. วัสดุ (Meterials) หมายถึง วัสดุที่บรรจุเนื้อหาในบทเรียน เช่น หนังสือ สไลด์แผนที่ หรือ        

สิ่งต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรในโรงเรียนและได้รีบการออกแบบมาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก 

 3. อาคารสถานที่ (Setting) หมายถึง อาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น อาคารเรียน 

อาคารอเนกประสงค์ อาคารเฉพาะ สนามกีฬา แปลงเกษตร 

     4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool and Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้เพื่อช่วยใน

การผลิตหรือใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่น 

      5. กิจกรรม (Activities) เป็นการด าเนินงานที่จัดข้ึนเพื่อกระท าร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ หรือ            

เป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เช่น การออกแบบโปรแกรม เกม และการจ าลอง            

การจัดทัศนศึกษา 
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 สื่อการสอนเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. วัสดุ หมายถึง สิ่งของช่วยสอนที่มีการผุพังสิ้นเปลือง เช่น ชอล์ก ฟิล์ม ภาพถ่ายสไลด์ 

ภาพยนตร์ ฯลฯ 

 2. อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่เป็นเครื่องมือ เช่น กระดาษด า กล้องถ่าย รูปเครื่องฉาย

ภาพยนตร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ 

 3. กระบวนการและวิธีการ ได้แก่ การจัดระบบ การสาธิต การสาธิต การทดลองและ

กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจรรมที่ครจูัดท าข้ึนและมุ่งใหน้ักเรียนปฏิบตัิ (กระทรวงศึกษาธิการ., 2547) 

ได้จ าแนกสื่อการสอนซึ่งเรียกว่า “โสตทัศนูปกรณ์” ออกเป็น 6 ประเภท 

  1. วัสดุลายเส้น มี 9 ชนิด คือ กระดานด า แผนที่และลูกโลก การ์ตูน โปสเตอร์

แผนภาพ แผนสถิติ แผนภูมิ แผ่นป้ายส าลี และป้ายนิเทศ 

  2. วัสดุมีทรง มี 6 ชนิด คือ ตู้อันตรทัศน์ พิพิธภัณฑ์โรงเรียน ของเลียนแบบ ของ

จ าลอง ของตัวอย่างและของจริง 

  3. โสตวัสดุ มี 4 ชนิด คือ ระบบเสียง แผ่นเสียง และวิทยุ 

  4. ภาพนิ่ง มี 10 ชนิด คือ ภาพผนัง สมุดภาพ ภาพสามมิติ ภาพเขียน รูปภาพ

ภาพถ่าย ฟิล์มสตริป สไลด์ ภาพโปร่งแสง และรูปตัดมาจากหนังสือ 

  5. กิจกรรมร่วม แบ่งเป็น 8 ชนิด ได้แก่ งานที่เป็นโครงการ การเล่นละคร การแสดง

บทบาท การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ การทดลอง กระบะทราย 

  6. ภาพยนตร์และโทรทัศน์    

  กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน จะข้ึนอยู่กับเทคนิคและวิธีการเรียนของผู้เรียน

กับวิธีสอน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สอนไม่ควรมองข้ามไป ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การใช้สื่อการเรียน

การสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด  

 Brown and other 1985 : 64-69 (อย่างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2526 : 89-90) การใช้สื่อ

การสอนน้ันอาจจะใช้เฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหนึง่ของการสอน หรอืจะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้ ดังนี้ 

   1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่อยากเรียนในเนื้อหาที่ก าลังจะ

เรียนนั้น สื่อที่ใช้ในข้ันน้ีจึงเป็นสื่อที่กว้างๆ อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรียนในครั้งก่อน ฉะนั้นใช้สื่อที่

เน้นเนื้อหาเจาะลึก อย่างแท้จริง ได้แก่ ภาพ บัตรค า หรือบัตรปัญหา เป็นต้น 
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   2. ข้ันด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรม นั้นข้ันส าคัญในการเรียนรู้สื่อ ดังนั้นในการเรียน

ให้รู้จึงเนื้อหาที่จะเรียนควรศึกษาและทบทวนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา จะได้สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเนื้อหา ในการสอนผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนโดยการเลือกเนื้อหาให้ตรงกับ

สื่อการสอนที่จะใช้สอน โดยเลือกใช้สื่อการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ให้ถูกต้อง ให้

ผู้เรียนเข้าใจในการใช้สื่อประเภทต่างๆ 

   3. ข้ันวิเคราะห์ทดลอง ให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้สื่อจริง โดยให้ผู้เรียนเป็นเป็นการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองน าความรู้ด้านทฤษฎี หรือหลักการที่เรียนมาแล้ว

ไปใช้แก้ปัญหาในข้ันฝึกหัด โดยการลงมือ  ฝึกกปฏิบัติเอง สื่อใน ข้ันน้ีจะเป็นสื่อที่เป็นประเด็นปัญหา

ให้ผู้เรียนได้ขบคิด โดยผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อเองมากที่สุด เช่น ภาพ บัตรค า เทปเสียง สมุดแบบฝึกหัด 

หรือชุดการสอน เป็นต้น 

   4. ข้ันสรุปบทเรียน เป็นข้ันของการเรียนการสอนเพือ่การย้ าเนื้อหาบทเรียนให้ ผู้เรียนมีความ

เข้าใจที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วย ข้ันสรุปนี้ควรใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆเช่นเดียวกับ

ข้ันน า สื่อที่ใช้สรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาส าคัญทั้งหมดโดยย่อ  และใช้เวลาน้อย เช่น แผนภูมิ             

แผ่นโปร่งแสง เป็นต้น 

   5. ข้ันประเมินผู้เรียนเป็นการทดสอบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจในสิ่งที่เรียนไป               

ถูกต้องมากน้อยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้หรือไม่ สื่อในข้ันนี้มักจะ             

เป็นค าถามจากเนื้อหาที่เรียน โดยอาจมีภาพประกอบด้วย ก็ได้ อาจจะน าบัตรค าหรือสิ่งต่างๆ ที่ใช้ใน

ข้ันกิจกรรมการเรียนถามอีกครั้ง และอาจเป็นการทดสอบโดยการปฏิบัติจากสื่อหรือการกระท าของ             

ผู้เรียนเพื่อทดสอบดูว่าผู้เรียนสามารถ มีทักษะจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

 

3. สื่อมัลติมีเดยีเพ่ือการศึกษา   

 3.1 ความหมายของสื่อมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา  

 ความหมายของสื่อมัลติมีเดียมี 2 นิยาม ดังนี้ คือ สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อ

ประสมจะหมายถึง  การน าสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น รูปภาพ เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส  

เทปบันทึกเสียง วีดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การสนองผลงาน หรือการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยที่ผู้ฟัง

หรือผู้เรียนมิได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่อนั้นโดยตรงและเมื่อกล่าวถึงค าว่า สื่อมัลติมีเดีย จะหมายถึงการใช้
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คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

เห็น ได้เลือก และรับฟัง ข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลและข่าวสารต่างๆจะรวม

รูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้ และ                 

มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงได้และเมื่อสื่อมัลติมีเดียมาใช้กับการศึกษา จึงนิยมเรียกว่า สื่อมัลติมีเดีย

เพื่อการศึกษา 

 พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ (2543) ได้ให้ความหมายมัลติมีเดียว่า มัลติมีเดียเป็นความสัมพันธ์
ระหว่าง  วีดีโอ  เสียง  และภาพกราฟิก  ซอร์ฟแวร์มัลติมีเดียจะผสมผสานสื่อตั้งแต่ 2 สื่อด้วยกัน  
เพื่อใช้น าเสนอหรือวิเคราะห์ข้อมูล 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของมัลติมีเดียว่า สื่อหลายรูปแบบ                   
มารี่ มัลดิน ได้ให้ความหมายมัลติมีเดียว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงผล ในรูปของวีดีโอ 
เสียงดนตรี ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ 
 สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ใน        
การเรียนการสอน  โดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผู้ผลิตโปรแกรมได้บูรณาการข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอและข้อความ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อในการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพของผลงาน แยกออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้  
 1.  สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตออกมา 
 นักจิตวิทยาที่มีช่ือดังที่สุดในจ าพวกนี้คือ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เช่ือว่า การศึกษาเรียนรู้
ของคนเรา มีการศึกษาและทดลองการกระท าปฏิบัติของมนุษย์ เพื่อออกมาเป็นกฎเกณฑ์ และเพื่อ
เสริมสร้างการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้คนที่ศึกษาเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนเกิดการ
โต้ตอบในการเรียนช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเป็นต้น 
 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการ
น าเสนอข้อมูลสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นฐานในการน าเสนอข้อมูลด้วย 
เช่น ควบคุมการเสนอภาพสไลด์มัลติวิช่ันควบคุมการน าเสนอในรูปแบบของวีดีโอเชิงโต้ตอบและ
เครื่องเล่นcd-rom ให้ เสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏอยู่บน
จอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการสื่อสารทางเดียว 
 2. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถเข้าศึกษา
เพิ่มเติมในรูปแบบสิ่งที่เรา ที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ รูปแบบการเรียน
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การสอน (Learning Methods)หมายถึงรูปแบบหรือชนิดของการมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive)                
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลักๆ คือ 
  2.1  ซิงโครนัส (Synchronous  Learning  Methods)  หมายถึง  การน าเสนอ
องค์ความรู้รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เกิดข้ึน 
ณ เวลาเดียวกัน ณ เวลาจริง เหมือนกับการเรียนในห้องเรียน 
  2.2 อะซิงโครนัส (Asynchronous  Learning  Methods)  หมายถึงการน าเสนอ
ในลักษณะที่คู่ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ใช้เวลาเดียวกันเหมือนกับเป็นห้องเรียนเสมือนจริง 
 3.2 ความส าคัญของสื่อมัลติมีเดียต่อการศึกษา  
 ตัวสื่อที่น าเสนอก็มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีเสียงและภาพประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ต่าง
เป็นตัวกระตุ้นและการเสริมแรงที่ส าคัญ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความสนใจและใน
ที่สุดก็จะเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  อีกประการคือสามารถจัดไว้เพื่อให้ใครก็ได้ไปใช้และบางเรื่องก็
สามารถจัดเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ด้วย ในการน าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 
เป็นวิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดหาประสบการณ์
ที่มีความสัมพันธ์กัน การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในลักษณะเป็นผู้สอนได้แนวคิดมาจากการสอนแบบ
โปรแกรมหรือ Programmed  Instruction แต่การใช้คอมพิวเตอร์มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
มากกว่าการสอนแบบโปรแกรม โดยสามารถใช้ ในการตอบโต้กับผู้ เรียนมีการเคลื่อนไหวของ
ภาพกราฟิกซึ่งสามารถท าได้ดีกว่าสื่อและวิธีการสอนแบบอื่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ถูกสร้างและเขียน
โปรแกรมข้ึนมา โดยผู้ช านาญในการเขียนโปรแกรมและผู้ช านาญการสอนในสาขาวิชานั้นๆ 
คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่และมีบทบาทในการเสนอบทเรียนและเนื้อหา ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองโดยมี
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ประเมินผลจากการตอบของผู้เรียน ผลของการประเมินจะช่วยเป็นเครื่องตัดสินว่า
ผู้เรียนจะผ่านไปเรียนเนื้อหาล าดับต่อไปหรือไม่ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
บทเรียนโปรแกรม แต่คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดีกว่าบทเรียน
โปรแกรมหลายประการ ข้อดีของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คือผู้เรียนไม่สามารถแอบดูค าตอบหรือค า
เฉลยได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถซ่อนค าตอบไว้จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จ
และคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ได้รวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ของตน
ทันที เนื่องจากคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถของตนเองในการท าความเข้าใจบทเรียน ดังนั้นการออกแบบจึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องเลือกใช้รูปแบบการเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน และผู้เรียนสามารถแปลความหมาย
ได้เพราะจะมีผลช่วยท าให้การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น 
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 3.3 ระบบมัลติมีเดีย 
 ส่วนประกอบทางมัลติมีเดียหลักๆ คือ  ข้อความ  ภาพนิ่ง  เสียง  และภาพยนตร์ จาก
ส่วนประกอบหลักนี้จะน าไปสู่ส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อที่จะน าส่วนประกอบหลักไปใช้งานได้ 
ตัวอย่างเช่น  ข้อความ เริ่มต้นเราใช้ ASCII เป็นรูปแบบหลักในการแทนข้อมูลปัจจุบันที่ก าลังเปลี่ยน
มาเป็น UNICODE การน าไปใช้โดยทั่วไปก็คือการสร้างเอกสาร โดยเอกสารสามารถอยู่ได้หลาย
รูปแบบ เช่น เป็นเอกสารที่สร้างโดยเวิร์ด  ซึ่งจะมีการก าหนดรูปแบบการพิมพ์ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง  
งานประยุกต์ของข้อความที่จัดเก็บแล้วอาจไม่มีต่อจากตรงนี้ คือ เป็นเอกสารพร้อมอ่าน เอกสารต้อง
น าไปพิมพ์  ในระบบมัลติมีเดียก็มีเทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์หลายชนิดให้เราเลือกพิมพ์ เอกสาร
อาจจะน าไปท าอย่างอื่นต่อได้ เช่น  การน าไปใช้บนเว็บทางซอฟแวร์  เช่น  HTML หรือทางฮาร์ดแวร์  
เช่น  Web Server เอกสารอาจจะมีขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องเก็บไว้ใน Storage ขนาดใหญ่ เป็นที่มา
ของหน่วยความจ าส ารองต่างๆ แต่ถ้ายังไม่พอก็มีการบีบอัดข้อมูล ถ้าต้องการส่งเอกสารให้ผู้อื่น 
อินเตอร์เน็ตก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยต่ า จึงต้องมีระบบรักษา
ความปลอดภัย เราจะมองเหน็ได้ชัดข้ึนว่า เหตุใดระบบมัลติมีเดีย จึงเป็นการน าวิทยาการมาใช้ร่วมกัน
เพื่อท างานเกี่ยวกับการสื่อสารและการเก็บข้อมูล  
 สรุปได้ว่า  องค์ประกอบหลักทางมัลติมีเดียคือ ข้อความ  เสียง  ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว   
จากนั้นการประมวลผลใดๆ ก็เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียทั้งสิ้น และเนื่องจากรายละเอียดเหล่านี้พบได้
ทั่วไปในหนังสือเรียนระดับปริญญาตรี  ดังนั้นข้อความที่พบจะอยู่ในรูปแบบต่างกัน ถ้าเป็นภาพนิ่งก็
เช่น GIFF , TIFF , JPEG , PNG และอื่นๆ แต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆ กันไป 
 3.4 องค์ประกอบที่ส าคัญของมัลติมีเดีย 
 องค์ประกอบหลกัทางมัลติมีเดีย คือ ข้อความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว จากนั้นการ
ประมวลผลใดๆก็เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียทั้งสิ้น และเนื่องจากรายละเอียดเหล่าน้ีพบได้ทั่วไปในหนังสือ
เรียนระดับปริญญาตรี ดังนั้นข้อความที่พบจะอยู่ในรูปแบบต่างกัน ถ้าเป็นภาพนิ่งก็เช่น GIFF, TIFF, 
JPEG, PNG และอื่น ๆ  แต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไป 
 มัลติมีเดียมีความสามารถในการรวบรวมการน าเสนอของสื่อต่างๆไว้ด้วยกัน โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักโดยการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมสร้างสื่อประสมในการน าเสนอ               
ฉะนั้น คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ (กิดานันท์ มลิทอง                    
2548 :194 -196 ; Linda 1995 : 4-6) ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อความ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือและข้อความที่สามารถสร้างได้หลายรูปแบบหลาย
ตัวอักษร ที่ใช้สามารถช่วยให้เกิดตื่นตาน่าชมดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและการออกแบบสีของ
ตัวอักษรควรใช้ให้มีความสวยและการส่งต่อค าของตัวอักษรก็ต้อง สื่อความหมายให้ชัดเจนของขนาด
ให้เหมาะสม ตามเนื้อหาของขนาด ข้อความ  ภาพถ่าย  ภาพวีดิทัศน์  หรือเสียงต่างๆได้ 



  17 

 2. รูปกราฟิก (Graphic) หมายถึง รูปภาพ  วาดร่างภาพ หรือน าเสนอในรูปสัญลักษณ์ต่างๆ
ส าคัญในสื่อประสม ช่วยน าพาสายตาเกิดเป็นจุดสังเกตุให้คนชอบ และเกิดการคิดอย่างเป็นอย่าง
สร้างสรรค์ รูปกราฟิกเป็นสื่อที่สมารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  2.1  ภาพกราฟิกแบบบิตแม็ป (Bitmap Graphic) หรือช่ืออีกอย่างว่า Raster 
Graphic กราฟิกชนิดนี้สามารถออกแบบตารางหรือจุดได้ (Grid of Pixels) การร่างกราฟิกแบบบิต
แม็ปจะการร่างกลุ่มแต่ละจุดใช้ต าแหน่งในการวาดและร่างรูปแบบของสิ่งที่ก าหนดแบบที่สร้างที่ที่
สร้างขึ้นมาสามารถแก้ไขตกแต่งเพิ่มเพิ่มได้ ในการตกแต่งเพิ่มเติมควรใช้ความระมัคระวังในผลงาน
หรือช้ินงาน จุดดีของการใช้กราฟิกมีดังนี้ ช่วยให้การเลือกสีต่างๆแสงสีต่างต้องสมดุลกัน จึงให้เกิดมิติ
ต่างๆ เกิดเป็นความสวยงามของภาพกราฟิก เกิดเป็นภาพมิติต่างๆตามหลักเกณฑ์ อัตตราส่วนของ
ภาพชัดเจนข้ึนได้ 
  2.2 ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ (Vector Graphic) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า            
Draw Graphic เป็นภาพกราฟิกเส้นสมมติที่สร้างข้ึนจากรูปทรงโดยข้ึนอยู่กับสูตรคณิตศาสตร์ 
ภาพกราฟิกแบบนี้จะเป็นเส้นเรียบนุ่มนวล และมีความคมชัดเพิ่มขนาดข้ึน ควรที่ใช้งานให้เหมาะสม 
เหมาะส าหรับไฟล์ภาพที่ต้องการชัดเจนของงานลักษณะต่างๆ อาทิ เช่น รูปภาพเส้นสาย การใช้
ลักษณะตัวภาพและตัวอักษร และออกแบบลวดลายโลโก้ต่างๆ โดยใช้หลักการออกแบบรูป
ภาพกราฟิกให้เหมาะสม  
  2.3 ภาพแอนิเมชัน (Animation) รูปภาพที่ออกแบบลวดลายเกิดความเคลื่อนไหว
ใช้เครื่องมือโปรแกรมในการออกแบบให้เกิดการเคลื่อนไหวโยใช้เทคนิคเครื่องมือโปรแกรมเข้ามาช่วย
โดยการสร้างผลงานการออกแบบโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวการออกแบบ เกิดความน่าสนใจ โดยต้องเพิ่ม
ข้ันตอนการเคลื่อนไหวทีละภาพด้วย เพื่อที่ ใช้งานโปรแกรมใช้ภาพประเภทนั้นให้เกิดเป็น
ภาพเคลื่อนไหว 
  2.4 ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ (Full-Motion Video) ใช้ในภาพเคลื่อนไหวใน
ความเร็ว 30 ภาพ/วินาทีและมีความคมชัดมาก (ได้ภาพ 15-24 ภาพ/วินาทีมีภาพคมชัดต่ า)   
ภาพเคลื่อนไหวในการถ่ายภาพที่ได้ต้องน ามาตัดต่อก่อนด้วยโปรแกรม ได้แก่  Adobe Premiere  
และ Adobe Captivate (โปรแกรม สร้างสื่อมัลติมีเดีย)แต่ถ้าภาพขนาดใหญ่ข้ึนควรลดภาพไม่ให้เกิด
ความใหญ่ข้ึนเพราะอาจจะท าให้ไฟล์งานนั่นมีขนาดที่ใหญ่มาจนเกินไป ควรที่จะลดขนาดภาพให้เล็ก
ลง โดยให้ขนาดไฟล์ใช้ได้กับเครื่องมือที่เราไปทดลองมากที่สุด 
  2.5 เสียง (Sound) ส่วนใหญ่เสียงในการใช้สื่อต่างๆ เช่น เสียงบรรยายของคน สัตว์
วัตถุ  สภาพอากาศ ควรที่ จะให้ เกิดความเหมาะสมมากที่สุดช่วยให้ เป็นสิ่ งดึงดูดมากข้ึน                 
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถถึงสื่อในการทดลองเครื่องมือ สื่อควรที่จะบันทึกลงไปในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไฟล์ของเสียงลักษณะของเสียงแบ่งออกเป็น 2 แบบ ที่ควรใช้กัน เช่น เวฟ เสียงที่ได้เป็น
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เสียงจริง ที่เกิดข้ึนขนาดไฟล์จะมีขนาดใหญ่ เราจึงดัดแปลงเสียงขึ้นมาเพื่อที่จากลดขนาดเสียงจะใหญ่
ควรบิบให้เล็กลงกว่าไฟล์เวฟ ไฟล์เสียงที่ได้อาจมีเสียงที่ไม่ลักษณะเสียงคุณภาพต่ าลงได้ เพราะลด
ขนาดไฟล์เสียงที่เล็กจนเกินไปกว่า ขนาด MP3 
  2.6 การปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นการสื่อสารอีกทางที่ช่วยให้กิจกรรมนั้นมี
บรรยายการร่วมสนุกในกิจกรรมนั้นๆ ผู้ที่ทดลองสามารถเข้ามาใช้งานในโปรแกรมเกิดการโต้ตอบกัน
ได้และยังสามารถเลือกใช้งานได้ของมัลติมีเดียชนิดต่าง ๆ 
 
 3.5 มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 
 มัลติมีเดียโดยทั่วไป จึงมีคุณสมบัติหลัก 2 ประการ ได้แก่ ในการควบคุมการใช้งาน และ          
โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ในการควบคุมการใช้งานระบบมัลติมีเดีย  โดยให้ผู้ใช้งานสามารถ
ควบคุมระบบและข้ันตอนต่างๆ ในการน าเสนอได้ง่ายไม่ยากเกินไป ทั้งนี้ความสามารถในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ จึงมีการพัฒนาการในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ
กับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยคอมพิวเตอร์จะน าข้อมูลผลที่ได้จากกี่เรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์
ของผู้ทดสอบ และมีการทดสอบระหว่างใช้งานการศึกด้วความรู้ด้วยผู้เรียน จากวัดจากผู้เรียนในการ
ใช้งานเกิดประโยชน์มากที่สุด จากผู้เรียนและผู้ใช้งาน  
 มัลติมีเดียโต้ตอบ มัลติมีเดียการใช้งานผู้ที่ใช้งานต้องเป็นคนบังคับโปรแกรมเครื่องมือต่างๆ
มาช่วยแสดงผลในการน าทางของมัลติมีเดีย โดยเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับมัลติมีเดียเกิดความ
เข้าใจกัน ผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อใช้เป็นการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นกิจกรรมระหว่างเรียนท าให้
ผู้เรียนเกิดความยากเรียน ในการออกแบบโปรแกรม ผู้ออกแบบต้องน าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์บูรณาการเข้ากับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อส่งทอดไปยัง
ผู้เรียน  โดยผู้เรียนสามารถควบคุมล าดับข้ันตอนการเรียนรู้ เลือกเนื้อหาการเรียน กิจกรรมการเรียน 
ตรวจสอบความก้าวหน้า และทดสอบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนปกติที่มีครูเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่า การเรียน
การสอนโดยใช้มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์มีข้อดีมีการจ ากัดเวลาในการใช้กิจกรรมในการเรียน และการใช้
เวลาในระหว่างเรียน มีการโต้ตอบในระหว่างเรียนในบทเรียน และมีข้อดีท าให้ผู้เรียนลักษณะเป็น
รายบุคคลคนเพื่อใช้ในหลักเกณฑใ์ห้เหมาะสมในระหว่างการเรียน โดยการใช้หลักเกณฑ์ให้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ในการออกแบบมัลติมีเดียโต้ตอบในการเข้ามาช่วยพัฒนาระบบมาใช้ในคอมพิวเตอร์กับการ
น ามาต่อพ่วงร่วมกับระบบฮาร์ดแวร์อื่นๆ ท าให้มีความสะดวกในการใช้งานด้านการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน หรือการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ในวงการศึกษาทั่วไปเรียกสื่อประเภทนี้ว่า มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอน (Interactive Multimedia Instruction หรือ IMI) 
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 3.6 การพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา 
 การที่จะพัฒนา เพื่อการเรียนการสอนในระบบมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการศึกษาคงไม่แตกต่าง
กับงานโปรแกรมอย่างอื่นมากนัก ที่จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ การวิเคราะห์เนื้อหา             
การจัดท าโปรแกรมและทดสอบระบบก่อนน ามาใช้  ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมประเภท  
Authoring  System ท าให้การสร้างแอพพลิเคช่ันส าหรับมัลติมีเดียท าได้ง่ายข้ึน สิ่งที่ต้องค านึงถึง
การพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางการศึกษา คงไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนหรือเทคนิคพิเศษ หรือ
กราฟิกสวยๆ ที่จะน าเสนอแต่ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้บทเรียนและเนื้อหาเป็นหลัก รวมทั้ง
ต้องค านึงถึงสถานการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญด้วย นอกจากนี้การพัฒนาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียทางการศึกษาต้องค านึงถึงรายละเอียดในการพฒันารูปแบบของมัลติมีเดียในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  3.6.1  ในด้านเนื้อหา (Contents) ต้องมีความเหมาะสมในการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้  และสามารถปรับเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้ 
  3.6.2  ต้องท าความตกลงกันในเรื่องของการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในแต่ละเนื้อหาเพื่อให้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.6.3  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต้องใช้สัญลักษณ์กราฟิก GUI 
(Graphics  User Interface)เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การใช้งานของผู้ใช้เป็นไปโดยง่ายไม่ต้องเสียเวลาใน
การเรียนรู้ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Windowsในการใช้งานได้  
  3.6.4 ท าเก็บต้นแบบ จะได้เอาไปใช้ในการทดลองและน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลในการทดลอง ผลที่ได้จากการทดลองแล้วอยู่ในเกณฑ์ใดบ้างเพื่อเอามาพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.6.5 สื่อมัลติมีเดียทางการศึกษา  สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและน าไปใช้
เรียนรู้ เลือกที่จะเรียนในบทเรียนได้ เพื่อจะได้เรียนรู้เข้าใจมากขึ้น 
  3.6.7 สื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาที่พัฒนาต้องสามารถน ามาใช้ซ้ าได้ และให้ผลใน
การเรียนรู้แก่ผู้ใช้เหมือนเดิม 
  3.6.8 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษาที่พัฒนา ต้องก าหนดรูปแบบการ
ประเมินผลที่ชัดเจน แน่นอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 จากรูปแบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้น การที่จะพัฒนาเพื่อการ
เรียนการสอนในระบบมัลติมีเดีย จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้บทเรียนและเนื้อหาเป็นหลัก 
รวมทั้งต้องค านึงถึงสถานการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญด้วย ในที่ นี้ผู้ วิจัยเลือกใช้
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  Assisted  Instruction) 
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 3.7 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (Multimedia CAI) 
 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบมัลติมีเดียสิ่งที่ต้องค านึงถึงอย่างมากเน้นใน
เรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียน ควรมีการตั้งค าถามว่าอะไรคือการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ใน
บทเรียนที่จะน าเสนอและมีระดับของกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใด อาจเป็นการก าหนดให้ผู้เรียนเรียน
ทีละข้ันอย่างรู้ผลการเรียนแต่ละข้ันตามล าดับ หรือมีปฏิสัมพันธ์ (Hypermedia) เป็นการระบบ
เช่ือมต่อลิงค์ในสื่อมัลติมีเดีย โดยให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบในสื่อระหว่างเรียนโดยให้ผู้เรียนตามบทเรียน
แล้วก าหนดเวลาให้ผู้เรียนได้มีการเรียนไปตามวัตถุประสงค์ และเรื่องการโต้ตอบระหว่างเรียนแล้ว  
ยังต้องนึกถึง การออกแบบสื่อมัลติมีเดียว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในลักษณะการเรียนแบบเส้นตรง ใช้
แบบตามสาขา (Branching) และมีแบบ Simple และแบบ Complex ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียต้อง
มีการท าความเข้าใจให้ตามกัน ให้ใช้วัตถุประสงค์ในสื่อมัลติมีเดีย หลักการของกระบวนการจิตวิทยา 
(Cognition  psychology) เป็นหลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (CAI) และแบ่งเป็นตามลักษณะของสื่อ
มัลติมีเดีย ดังนี้ 
  3.7.1 เป้าหมายในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
  ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ที่ช่วยพัฒนาบทเรียนมากที่สุด
ให้สื่อการเรียนรู้และต้องสร้างสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรต้องท าตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้และการใช้งานของสื่อการเรียนรู้ให้เกิดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรที่จะพัฒนาไปตามนี้ 

1. ก าหนดช่ือของงานที่จะท าสื่อการเรียนรู้ 
2. ก าหนดเป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. กลุ่มผู้เรียนสื่อการเรียนรู้ 

  4.  ประโยชน์ที่จะไก้รับจากสื่อการเรียนรู้ 
  3.7.2  กรอบแนวคิดของสื่อการเรียนรู้ 
  ต้องระบุใจความส าคัญในการให้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และต้อง
ให้สื่อออกมาเข้าให้เกิดความเข้าใจของกลุ่มผู้เรียน และควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
  1.  ขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ 
  2.  วิธีการน าเสนอเนื้อหา 
  3.  ระยะเวลาการน าเสนอตามเนื้อหา 
  4.  การเลือกสื่อที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
  5.  วิธีการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้ตามหลักการสื่อความหมาย 
  6.  วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
  7.  การเสริมแรงและสร้างสรรค์บรรยากาศร่วม 
  8.  สรุปและการประเมินผล 
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  9.  ก าหนดเรื่อง Storyboard 
 ในการก าหนดเรื่องควรที่จะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว และน ามาเขียนเป็น
ข้ันตอนต่างๆ ให้สอดคล้อง ไปตามกลุ่มของผู้เรียนสื่อการเรียนรู้ ข้ันตอนรวบรวมเนื้อหาของสื่อการ
เรียนรู้ น ามาเขียนเป็นเรื่องราวให้เกิดความสัมพันธ์กัน ให้เป็ไปตาม Script และเป็นข้ันตอน            
ต่างๆ จะได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ต่อไปนี้ 
  1. โฟลว์ชาร์ต  โฟลว์ชาร์ตมีความจ าเป็นในการควบคุมหรือก าหนดข้ันตอนการ
ท างานโปรแกรม การสร้างโฟลว์ชาร์ตจะมีความสัมพันธ์กับวิธีการออกแบบว่าจะให้บทเรียนมีการ
ท างานเป็นแบบใด 
  2. การจัดท า Storyboard ตัวอย่างเช่น ในหัวข้อ Presentation จากโฟลว์ชาร์ตก็
เป็นการแจกแจงรายละเอียดลงไปว่าในส่วนน้ีประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงหรือ
เพลงประกอบหรือไม่ และมีการเรียงล าดับการท างานอย่างไร มีการวางหน้าจออย่างไรรวมทั้งการ
ก าหนดแหล่งที่มา ได้แก่ เสียง ภาพ มาจากแหล่งใดบ้าง 
 3. เนื้อหาในการเขียน Storyboard  
 เนื้อหาที่ได้ ที่เหมาะสมกับ Storyboard เช่น ภาพและเสียง เนื้อหา เสียงบรรยาย และ 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation  Movies) จะต่อด าเนินการน ามาเก็บไว้ให้เตรียมน าไปใช้งานได้และยัง
ต้อง มีดังต่อไปนี้ 
      1.  ในการหาภาพเพื่อที่จะน ามาใช้ ในสื่อการเรียนรู้ จะต้องน ามาใช้กับเครื่องมือ
โปรแกรม เช่น  ไมโครซอฟต์ เพ้นท์ และ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และยังมีโปรแกรมที่ ส าหรับการวาด
รูปหรือในส่วนของ Graphic  Editor ไว้ให้ด้วย ท าให้การท างานได้สะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโปรแกรม
แต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นอาจต้องมีการใช้โปรแกรมหลายตัวช่วยกัน การท างาน
ภายใต้ระบบ Microsoft Windows ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยง่าย นอกจากนี้อาจจ า
น าเข้ามาจากแหล่งอื่น เช่น การ Scan จากหนังสือหรือวารสารด้วยการใช้เครื่อง Scanner หรืออาจ
น ามาจากกล้องถ่ายวีดีโอ ในกรณีนี้จะต้องมีการ์ดพิเศษที่ท าหน้าที่จับสัญญาณวีดีโอเข้ามาในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เรียกว่าการ์ด วิดีโอ Capture และ วิดีโอ Blaster หน่วยงานการน าภาพมาใช้งานแต่ละ
วิธีการด้วย เป็นต้น 
      2.  กระบวนการน าเสียงมาใช้ ในการบันทึกเสียงที ่เพื่อที่น ามาใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
ในคอมพิวเตอร์สิ่งควรมี คือ การ์ดเสียง Sound Generator  และ  เสียง Blaster Card  พวกการ์ด
เหล่านี้ เป็นที่ที่ควรมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะป็นการช่วยให้เกิดตกแต่งเสียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของเสียงต่างๆ นี ้ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 3.1  และเป็น มัลติมีเดีย Version ก็มีโปรแกรม 
Sound Recorder  ส าหรับบันทึกเสยีง Media  Player ส าหรับ เมื่อบันทึกไฟล์เสียงที่ได้ควรเก็บเป็น
ลักษณะประเภทของไฟล์เสียงแต่ละชนิด และตั้งช่ือไฟล์ให้เหมาะสมเพื่อเวลาน าไปใช้งานจะได้
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น ามาใช้ได้ถูกต้อง และเป็นการน าไฟล์เสียงที่น ามาใช้ให้เหมาะสมสถานะการ ให้เกิดความเช่ือมโยง
ของภาพและเสียง Authorwar Professional ของบริษัท Macromedia เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มี
ความสามารถนี้ ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว การน าภาพเคลื่อนไหวเข้ามาใช้กับโปรแกรม
อาจท าได้หลายวิธี เช่น 
  1. การต่อเครื่องเล่นเลเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ จึงใช้งานด้วยโปรแกรมที่สามารถ
น ามาใช้เกิดการเช่ือมโยงให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
  2. การเลือกภาพในวิดีโอเข้ามา ใช้งานข้อมูลแต่ละประเภท เป็นข้อมูลประเภท  
มูฟว่ี ไฟล์ ในการใช้งานต้องตั้งเวลาก าหนดช่วงเวลาต่อเฟรมและการต่อเป็นวินาที ในการใช้โปรแกรม
เข้ามาช่วย ท าได้ด้วยโปรแกรม เช่น Microsoft Video For windows จากนั้นจึงเรียกใช้ไฟล์ด้วย
โปรแกรม Video Capture 
  3. การใช้ภาพเคลื่อนไหวสร้างขึ้นมา (Animation File) ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น โปรแกรม 3D Studio, Autodesk  Animation 
ในโปรแกรมอี่นๆ และยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวไดท้ั้งสองและสามมิติ ในโปรแกรม Authoring 
System มักจะสามารถสร้างภาพ โดยทั่วไปสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้แก่  
 โดยใช้การสร้างเนื้อหาต่างๆ ใส่ในโปรแกรมส าเร็จรูป  Authoring Program วิธีใช้สร้าง
เนื้อหาข้อมูลลงไปในโปรแกรม เป็นลักษณะข้อความ ลงไปในโปรแกรมได้ 
 1. สร้างโปรแกรม  
 วิธีการสร้างต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เนื้อหาบรรยาย เสียง  ด้วย 
โปรแกรม System โดยมีการจัดเรียงล าดับการท างานตามโฟลว์ชาร์ตที่ออกแบบไว้และก าหนด
รายละเอียด  เช่น Special  Effect  ท า Animation ตามที่ก าหนดไว้ใน Storyboard ถ้าหากไม่ใช่
โปรแกรมที่เป็น Authoring System ข้ันตอนนี้จะยากล าบากมากส าหรับผู้ที่ไม่เป็นโปรแกรมเมอร์
และใช้เวลานาน Authoring System  จะช่วยได้ในข้ันตอนน้ี 
 2. ทดสอบโปรแกรม 
 การทดสอบโปรแกรมมีวัตถุประสงค์ คือ ทดสอบว่ามีเนื้อหาสมบูรณ์ตาม Storyboard 
หรือไม่ ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) ในตอนพัฒนาโปรแกรมผู้สร้างมักจะมีการ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมอยู่แล้ว แต่เป็นการทดสอบทีละส่วนในระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะต้อง
มีการทดสอบทุกส่วนอีกครั้งเพื่อดูการท างานที่สัมพันธ์กับของแต่ละหน่วย  ส่วนทดสอบกับผู้ใช้เป็น
การทดสอบครั้งสุดท้าย เพื่อดูปัญหาที่จะเกิดข้ึนเมื่อกระจายไปยังผู้ใช้ที่เป็น End User เป็นการ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมและประสิทธิภาพของโปรแกรม และทดสอบผลของการใช้โปรแกรม
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือใช้การทดสอบ ในข้ันตอนต่างๆทีละข้ันตอนเมื่อมีปัญหาในการ
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ทดลองหรือทดสอบนั้น ควรน าปัญหาเหล่าน้ันแก้ไขคิดแก้ไขในปัญหาน้ันที่เกิดข้ึนมา ไม่ว่าในด้านการ
ใช้งานของโปรแกรมและ ด้านเนื้อหา และแก้ไขแล้วควรน ากลับไปทดสอบอีกครั้ง ต่อไป  
 
 3.8  ในการท าคู่มือในบทเรียน  
 ในการท าคู่มือในบทเรียน สิ่งที่ค านึงถึงในการปรับปรุงหรือแก้ไขนั้น จะต้องค านึงถึงใน
อนาคตข้างหน้า  คู่มือบทเรียน รวบจนจึงข้ันตอนในการท างานต่างๆ และการเขียนเนื้อหา ในคู่มือ           
มีควรบรรยายให้เนื้อหาได้เข้าใจง่าย ในเรื่องการใช้งานและในบ ารุงรักษา และอธิบายการใช้ปัญหา
อย่างชัดเจน สะดวกมากข้ึน และควรมีระบบในการจัดท าคู่มือประกอบบทเรียนได้ 
 3.9  ในการเตรียมอุปกรณ์ของบทเรียน 
  ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการแก้ไขแล้ว และน าไปมอบให้ผู้ที่ใช้งานใช้แบบใดบ้าง เช่นจะ
น าไปใช้โดยการใส่ข้มูลเนื้อหาบทเรียน ในแผ่นซีดี ไ ด้จะมีการย่อขนาดโปรแกรมก่อนหรือไม่          
จะต้องมีโปรแกรมส าหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไม่อย่างไรก็ตามบทเรียน CAI ที่ดีควรมีการติดตั้งที่
ง่าย สะดวก 
 3.10  การจัดคู่มือการใช้โปรแกรม 
 โปรแกรมโดยทั่วไปจะต้องมีคู่มือประกอบการใช้ที่ผู้ใช้น าไปศึกษาเพื่อหัดใช้โปรแกรม ถ้าใน
การออกแบบโปรแกรมมีการออกแบบระบบให้ความช่วยเหลือ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดภาระการ
ท าคู่มือลงมาโปรแกรมที่เป็นมลัติมเีดียจะมีข้อได้เปรียบมากในสว่นของการแนะน าและฝกึใช้โปรแกรม  
ทั้งนี้เพราะมีทั้งภาพ เสียงและ Animation อย่างไรก็ดีจ าเป็นต้องมีคู่มือในการติดตั้งและเรียกใช้
โปรแกรมเป็นอย่างน้อย 
 3.11 หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การประเมินเป็นกระบวนการในการตัดสินคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบคุณภาพสื่อ การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้อง
ด าเนินการในลักษณะของการทดสอบ การแก้ไขปรับปรุงหลายๆ ครั้ง โดยมีข้ันตอนย่อย 3 ข้ันตอน 
คือ  
  3.11.1 การสับเปลี่ยนกันประเมิน คือ การให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามาประเมินสื่อ
และผู้ออกแบบสื่อประเมินเนื้อหาข้อมูลบนจอภาพและการใช้งาน 
  3.11.2 การตรวจสอบจากตัวแทน คือ การให้ตัวแทนผู้เรียนทดลองใช้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับด้านคุณภาพ 
  3.11.3 การทดสอบประสิทธิภาพ คือ การน าสื่ อไปทดลองใช้กับผู้ เรียนใน
สถานการณ์ทั่วไป  การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้โดยยังไม่ได้รับการประเมิน นับเป็นสิ่งที่
เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งต่อผู้เรียนและตัวสื่อ โดยเฉพาะการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ต้องอาศัยเวลาอย่างเพียงพอในการประเมินและปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งบทเรียนมีคุณภาพจึง
น าไปใช้ได ้  
  การประเมินบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ
และการวางแผนที่ดี โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นส าคัญ การประเมินแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะคือ   
     1. การปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น (Quality Review Phase)  
     2. การทดสอบน าร่อง (Pilot Testing) 
     3. การน าไปใช้เพื่อการประเมินผล (Assessment of Achievement and 
attitude)  
     4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมิน  (Computer Tool For Evaluation) 
     5. การประเมินผลระยะสุดท้าย  (Revision  and  Subsequent Evaluation) 
 การประเมินแต่ละระยะมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้  
 1.  การปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น ต้องพิจารณาหัวข้อหลัก 7 ประการ คือ 
  1.1  ภาษาและไวยากรณ์  ต้องมีมาตรฐานจริง จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบประเมินให้มี
คุณภาพทั้งในเรื่องการอ่าน ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ศัพท์เฉพาะ การสะกดค าไวยากรณ์  
เครื่องหมายวรรคตอน  การเว้นวรรค  และการก าหนดพื้นที่ว่างบนหน้าจอ  เป็นต้น 
  1.2  การน าเสนอบนจอภาพ  เป็นการดูความสวยงามในการน าเสนอคุณภาพของ
ข้อมูลและหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน จึงต้องตรวจสอบ ประเมินสิ่งที่แสดงบนจอภาพ แบบใน
การน าเสนอคุณภาพของข้อความ ตัวป้อนข้อมูล และการสรุปบนจอภาพ  เป็นต้น 
  1.3  ค าถามและเมนู  เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตรวจสอบ
ตนเองได้ ข้อค าถามต้องมีคุณภาพและต าแหน่งการป้อนข้อมูลจากผู้เรียนต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมจึง
ต้องพิจารณาประเมินในเรื่องเมนู ค าถาม วิธีการตอบค าถาม รูปแบบข้อมูลย้อนกลับ คุณภาพของ
ข้อมูลย้อนกลับ 
  1.4  วิธีสอน เป็นส่วนที่น าเสนอเนื้อหาและกลวิธีในการเสนอความรู้ให้ผู้เรียน ซึ่ง
ต้องพิจารณาประเมินในเรื่องความเหมาะสมที่จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์เนื้อหาน้ันๆ ปริมาณข้อมูลที่จะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้  การเลือกใช้รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะกับเนื้อหา และ
กลุ่มเป้าหมายหรอืไม่ การควบคุมโดยผู้เรียน การจูงใจ  การปฏิสัมพันธ์  ภาพเคลื่อนไหว  และกราฟิก 
  1.5  ภารกิจที่ไม่ปรากฏอยู่ในบทเรียน เป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ
ของบทเรียน เช่น การได้มาและการน าเสนอข้อมูล สิ่งที่เกิดข้ึนขณะศึกษาบทเรียน การทดสอบอย่าง
เหมาะสม  ดังนั้นจีงต้องมรการประเมินของการบัทึกข้อมูล และเป็นการใช้งานที่ปลอดภัย การเป็น
การใช้งานที่สะดวก ในการใข้งานข้อมูลไม่ควรมากเกินไป และควรมีการเริ่มต้นครั้งใหม่ ในเวลาที่ใช้
งานหยุดขณะเรียน เป็นต้น 
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  1.6  ด้านเนื้อหาบทเรียน  ด้านผู้ที่ประเมินต้องมีความถนัดในวิชาด้านเนื้อบทเรียน
นั้น ผู้ประเมินไม่ถนัดด้านเนื้อหาบทเรยีน จะต้องมีผู้ที่เข้ามาตราจสอบด้านเนื้อหาบทเรียน เข้าช่วยอีก
ทางหนึ่ง ในการประเมินนั้นต้องเป็นวัตถุประสงค์  ข้อมูลในบทเรียน  การเน้นเนื้อหา องค์ประกอบ  
หรือโครงสร้างของวิชา 
  1.7  เอกสารประกอบ ต้องประเมินโดยผู้ออกแบบและผู้เช่ียวชาญเนื้อหาวิชาโดย
พิจารณาในเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม คู่มือการใช้บทเรียน คู่มือเนื้อหาบทเรียนสื่อเสริม และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การปรับปรุงคุณภาพในระยะนี้ส าคัญที่สุดเพราะเป็นการแก้ไข ปรับปรุง
รายละเอียดในบทเรียนให้เหมาะสมเป็นเบื้องต้นก่อน เมื่อได้พัฒนาดีแล้ว จึงด าเนินการประเมินระยะ
ต่อไป 
 2.  การทดสอบน าร่อง เป็นการทดสอบบทเรียน โดยใช้ตัวแทนประชากร กลุ่มเป้าหมายใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินที่ดีต้องพิจารณาใน 7 ประการส าคัญ คือ  
  2.1  การหาผู้ ช่วยเหลือ ซึ่ งหมายถึง ผู้ เรียนที่จะมาช่วยทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเลือกหามาอย่างน้อย 3 คน คือ  คนเก่ง  คนปานกลาง และคนอ่อน ซึ่ง
นอกจากผลการใช้แล้ว  การสังเกตผู้เรียนแต่ละคนจะได้ประโยชน์มากที่สุด 
  2.2  การอธิบาย ก่อนทดลองใช้ควรอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าเป็นการทดลองให้ใช้
บทเรียนเช่นเดียวกับการเรียนจริง การจัดท าเอกสารประกอบเพื่อบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้เรียนเป็น
สิ่งที่ควรท า และบอกผู้เรียนใหท้ราบว่าผู้ประเมินจะสงัเกตผู้เรียนตลอดเวลา สิ่งที่ส าคัญคือการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์บทเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  2.3  การก าหนดความรู้เดิม ต้องมีการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนเพื่อให้การ
เช่ือมโยงความรู้กับบทเรียนเป็นไปได้ดีที่สุด 
  2.4  การสังเกต เป็นการสังเกตผู้เรียนโดยอยู่ภายนอก ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยพร้อม
กับบันทึกพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน 
  2.5  การสัมภาษณ์หลังจบบทเรียนเมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนจนจบแล้ว ควรท าการ
สัมภาษณ์ และอภิปรายข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ผู้เรียนไม่ชอบ โดยผู้ประเมินต้องบันทึกไว้ 
  2.6  การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนแต่ละคน
แล้วควรตัดสินใจว่าจะแก้ไขปรับปรุงบทเรียนหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจควรหาผู้เรียนเพิ่มอีก 2-3 คน                
เพื่อตรวจสอบผล อีกครั้งก่อนการตัดสินใจปรับปรุงบทเรียน 
 3.  การน าไปใช้ เป็นข้ันตอนส าคัญในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีสิ่งที่
ควรค านึงถึงคือ การใช้บทเรียนในสถานการณ์จริงและมีผู้เรียนจ านวนมากเพียงพอที่จะได้รับข้อมูล
การประเมินที่แท้จริง ซึ่งจะประเมินผลสัมฤทธ์ิ จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการ
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ประเมินเจตคติ โดยดูว่าผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการใช้บทเรียน ทั้งความรู้สึกทางด้านบวกและ
ด้านลบ เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขบทเรียนต่อไป 
 4.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการประเมิน ในบทเรียนนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาจมีชุด
ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้มีการประเมินผลได้เอง ซึ่งผู้สร้างบทเรียนได้ออกแบบให้เก็บข้อมูลจากผู้เรียนไว้
อย่างละเอียด  ท าให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการทดสอบน าร่องลงได้บ้าง การออกแบบให้บทเรียน
รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ อาจทดสอบโปรแกรมโดยไม่ต้องมีผู้เรียนจริงก็ได้ แต่จะไม่ได้ผลดีเท่ากับ
การมีผู้เรียนจริง และไม่สามารถทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ประเมินนั้น ข้ึนอยู่กับความสามารถของระบบที่ได้ออกแบบไว้ ระบบที่น ามาใช้และเป็นประโยชน์             
ก็คือการใช้ Computer  Spreadsheet  Phogram และ Statistical  Analysis  Program  เป็นต้น 
 5. การประเมินผลสุดท้าย  เป็นการตรวจสอบประเมินผลข้ันสุดท้ายก่อนน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริงถ้าการประเมินในข้ันต้นๆ ผ่านไปด้วยดี ปัญหาใหญ่ๆ ก็จะไม่เกิดข้ึน 
ถ้ามีเฉพาะเรื่องเล็กน้อย  เช่น การสะกดค า ก็ไม่จ าเป็นต้องมีการประเมินในข้ันนี้  แต่ถ้าเกิดปัญหา
เรื่องการมีข้อบกพร่อง (Bugs) ในการควบคุมบทเรียน (User  Control) หรือในชุดข้อมูลก็ควรมีการ
ประเมินผลข้ันสุดท้ายใหม่ ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่การทดสอบน าร่อง และการน าไปใช้จริง  เพื่อปรับปรุง
แก้ไขจุดต่างๆ ให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพ 
 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญมากผู้ประเมินต้องมี
การศึกษาข้อมูล  มีการวางแผน  และด าเนินตามขั้นตอนอย่างดี  เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
ให้บทเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดก่อนการน าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป 
 3.12 ADDIE Model 
 จากการศึกษาแนวคิดของ ADDIE Model เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ( Instructional 
Model) คือ การเรียนรู้ใด ๆ ไม่ควรเกิดอย่างบังเอิญแต่ควรเกิดจากการพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ              
อย่างเหมาะสม มีกระบวนการข้ันตอน และสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ชัดเจนสอดคล้องกับ               
จตุพร ตันติรังสี, (2554) ได้อธิบาย ADDIE Model ไว้ว่า เป็นการใช้วิธีการระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ ๆ หรือวิธีคิดใหม่ ๆ ของการเรียน           
การสอน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบในแต่ละช้ันตอนได้ วิธีการระบบเป็นศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้
กับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ ส าหรับข้ันตอนในการออกแบบสื่อการเรียนรู้สามารถน าสื่อ
มาใช้ในการสอน มีการน าไปใช้ในกระบวนการสอนและมีการคิดวิธีการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้             
คือ แบบการสอน ADDIE Model และมีข้ันตอน 5 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis: A)            
การออกแบบ (Design: D) การพัฒนา (Development: D) การน าไปใช้ (Implementation: I) และ
การประเมินผล (Evaluation: E) อธิบายตามรูป ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงการวิจัยตามข้ันตอนของ ADDIE Model 
ที่มา :  https://sites.google.com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model 

 
 จากการศึกษาหลักการการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ สุไม บิลไบ (2557) ได้อธิบายข้ันตอน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ ADDIE Model  มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมินความรู้ของ
ผู้เรียนในเนื้อหานั้น ๆ สิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ หรือเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ 
นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ แรงจูงใจ ความสามารถในการใช้เทคโน โลยี และ
เป้าหมายในการเรียนรู้ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่
ไปกับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจ าเป็นต้องก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันหรือให้เหมาะสมกับวัย  
 2. การออกแบบ (Design) เป็นข้ันตอนส าคัญส าหรับการพัฒนาสื่อทุกประเภท เนื่องจากเป็น
ข้ันตอนที่ได้มาซึ่งเค้าโครง หรือโครงสร้างต่าง ๆ ของสื่อ ท าให้การพัฒนาสื่อเป็นไปอย่างมีระบบและ
ไม่ติดขัดการออกแบบสื่อมัลติมีเดียหรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์มีส่วนประกอบส าคัญที่ต้องท าการออกแบบ
ได้แก่  การออกแบบเนื้อหา และการออกแบบหน้าจอ  
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 3. การพัฒนา (Development) ข้ันตอนนี้เป็นการน าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ท าการออกแบบไว้ใน          
ข้ันออกแบบมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม หรือที่
ผู้สอนมีความถนัด เช่น โปรแกรม Delphi 
 4. การน าไปใช้ (Implementation) เป็นข้ันตอนการน าบทเรียนมัลติมีเดียไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้สอนจะท าหน้าที่ประเมินผลการใช้บทเรียนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดบ้างเพื่อน าไปปรับปรุงบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ผู้สอนต้องท าในทุกข้ันตอน                    
เพื่อตรวจสอบว่าการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการน าไปใช้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง
เพื่อจะได้ท าการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

4. ความรู้เกี่ยวเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่     

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง ๆ ไม่ท าให้
เกิดโทษ เช่น ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ฯลฯ (ยกเว้นยารักษาโรค) อาหารชนิดต่าง ๆ ที่เรา
รับประทานเข้าไปในร่างกายล้วนแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อชีวิต เมื่อร่างกายย่อยแล้วก็
จะให้ประโยชน์ต่อร่างกายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยท าให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ 
สมอง กระดูก และผิวหนัง ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ช่วย
ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของร่างกาย ท าให้การท างานของอวัยวะภายในร่างกายเป็นปกติ และ
ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านทานโรคต่าง ๆ ท าให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยได้ง่าย ๆ              
เป็นต้น 
สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2561 
ที่มา จากhttps://sites.google.com/site/teeradaname/khwam-hmay-khxng-xahar-5-hmu 
     อาหารหลัก 5 หมู่ คือ อาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันรวม 5 ชนิด โดยสารอาหารที่
เหมือนกันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และร่างกายของคนเราก็ต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง 5 
หมู่ หรือ 5 ชนิด ในแต่ละวัน เพราะไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถจะให้สารอาหารได้ครบทั้ง 5 
หมู่ โดยสามารถแยกประเภทอาหารหมู่ต่างๆ 5 หมู่ ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 โปรตีน ( นม ไข่ และเนื้อหมู ) 
 หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต (แปง้  น้ าตาล  มัน) 
 หมู่ที่ 3 เกลือแรห่รอืแร่ธาตุ (ผักชนิดต่างๆ) 
 หมู่ที่ 4 วิตามิน (ผลไม้ต่างๆ) 
 หมู่ที่ 5 ไขมัน (ไขมันของพืช) 
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อาหารหมู่ท่ี 1 โปรตีน   
 ส าหรับอาหารหมู่ที่ 1 นั้นประกอบไปด้วยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ และถ่ัวต่างๆ ซึ่ง
อาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนแก่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีความเจริญเติบโต อีกทั้ง
ยังท าให้ร่างกายมีความแข็งแรงข้ึนอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น มันยังท าหน้าที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานเพื่อ
ป้องกันโรคให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี 
 ส าหรับร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจนท าให้ร่างกายเกิดการสึกหรอ 
สารอาหารเหล่าน้ีก็ช่วยซ่อมแซมในส่วนน้ันได้ดีทีเดียว ในส่วนของอาหารประเภทนี้ยังถูกน าไปสร้าง
กระดูก เลือด กล้ามเนื้อ ผิวหนัง น้ าย่อย เม็ดเลือด และฮอร์โมน รวมทั้งภูมิต้านทานเช้ือโรคต่างๆ 
ดังนั้นจึงถือว่าอาหารที่อยู่ในหมู่ที่ 1 นี้ จัดเป็นอาหารหลักที่มีความส าคัญในการสร้างโรคงสร้างของ
ร่างกายในการเจริญเติบโต และช่วยท าให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายสามารถท างานได้เป็นปกติย่ิงข้ึน 
 

ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ท่ี 1  

  1. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 
 2. ร่างกายมีความต้องการโปรตีนอยู่เสมอเพื่อน าโปรตีนไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนที่สึกหรอ
อยู่ทุกวัน 
  3. โปรตีนมีส่วนช่วยรักษาดุลน้ า เพราะโปรตีนที่มีอยู่ในเซลล์และหลอดเลือดจะช่วยรักษา
ปริมาณน้ าในเซลล์และหลอดเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม    
 4. ช่วยรักษาดุลกรด – ด่างของร่างกาย เนื่องจากกรดอะมิโนนั้นจะมีหน่วยคาร์บอกซีลที่มี
ฤทธ์ิเป็นกรดและเป็นด่าง ดังนั้นโปรตีนจึงมีคุณสมบตัิช่วยรักษาดุลกรด – ด่างนั่นเอง และนั่นก็ถือเป็น
สิ่งส าคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ภายในร่างกาย 
 
อาหารหมู่ท่ี 2 คาร์โบไฮเดรต 
 ส าหรับอาหารหมู่ที่ 2 ประกอบไปด้วยข้าว น้ าตาล แป้ง มัน และเผือก เป็นต้น ซึ่งอาหาร
ประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแก่ร่างกาย และนั่นก็คือการให้พลังงานแก่ร่างกาย
นั่นเอง มันจึงท าให้ร่างกายของคนเราสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
อีกด้วย ในส่วนของพลังงานที่ได้รับจากการทานอาหารประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะหมดไปเป็นวันต่อวัน 
จากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ท างาน ออกก าลังกาย และเดิน เป็นต้น แต่หากคุณรับประทานอาหาร
ประเภทนี้มากเกินความต้องการของร่างกายก็จะท าให้พลังงานถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมัน จนท าให้เกิด
โรคอ้วนตามมา 
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ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ท่ี 2 
 1. มีความจ าเป็นต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ 
 2. มีความส าคัญต่อการท างานของสมอง 
 3. สงวนคุณค่าของโปรตีนไม่ให้เกิดการเผาผลาญเปน็พลงังาน หากร่างกายได้รับพลังงานจาก 
คาร์โบไฮเดรตทีเ่พียงพอ 
 4. คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแคลอรีทั้งหมดที่
ร่างกายได้รับแต่ละวัน 
 5. กรดกลูคูโรนิกซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ุของกลูโคสนั้น จะคอยท าหน้าที่ในการเปลี่ยนสารพิษที่
เข้าสู่ร่างกายเมื่อสารพิษเหล่าน้ันผ่านไปที่ตับให้มีพิษลดลง อีกทั้งยังท าให้สารพิษอยู่ในสภาพที่ขับถ่าย
ออกมาได ้
 
อาหารหมู่ท่ี 3 วิตามินพืชผัก  
 ส าหรับอาหารหมู่ที่ 3 ประกอบไปด้วยผักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต าลึง ผักกาด ผักบุ้ง ผักใบเขียว
ต่างๆ และผักชนิดอื่นๆ ที่สามารถน ามารับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งอาหารประเภทนี้
จะมีส่วนในการให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างเพื่อให้ร่างกายมีความ
แข็งแรงมากยิ่งข้ึน ให้ร่างกายได้มีแรงต้านทานต่อเช้ือโรคชนิดต่างๆ แถมยังท าให้อวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายสามารถท างานได้เป็นปกติอีกด้วย 
 

ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ท่ี 3 

 1. ช่วยในการมองเห็นของดวงตา โดยเฉพาะในสถานที่ทีม่ีแสงสว่างน้อย 
 2. ช่วยเผาผลาญโปรตีนที่อยู่ในร่างกาย เพื่อใหเ้กิดพลังงาน 
 3. มีส่วนส าคัญต่อการท างานของเซลล์ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท ไขกระดูก หรอื
ทางเดินอาหาร 
 
อาหารหมู่ท่ี 4 วิตามินผลไม ้
 ส าหรับอาหารประเภทนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล้วย ส้ม มะละกอ 
แอปเปิล ล าไย มังคุด และอื่นๆ ซึ่งผลไม้เหล่าน้ีจะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งเป็น
สารที่จะช่วยท าให้ร่างกายของคนเรามีความแข็งแรงพร้อมทั้งมีแรงในการต้านทานโรค แถมยังมีกาก
ใยอาหารที่ช่วยท าให้การขับถ่ายของล าไส้เป็นไปตามปกติอีกด้วย 
 

https://www.honestdocs.co/what-is-aplastic-anemia
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ประโยชน์ของสารอาหารหมู่ท่ี 4 

 1. ช่วยควบคุมความเป็นกรด – ด่างในร่างกาย เพราะ โพแทสเซียม คลอรีน ฟอสฟอรัส และ

โซเดียมมีหน้าที่ส าคัญในการช่วยควบคุมความเป็นกรด – ด่างในร่างกาย 

 2. ช่วยควบคุมสมดุลน้ า เนื่องจากโพแทสเซียมและโซเดียมมีส่วนช่วยในการควบคุมความ

สมดุลของน้ าทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกเซลล์ 

 3. มีส่วนช่วยในการเร่งปฏิกิริยา เนื่องจากปฏิกิริยาหลายชนิดที่อยู่ในร่างกายจะด าเนินไปได้

นั้น ต้องมีเกลือแร่เป็นตัวเร่ง เช่น แมกนีเซียม ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเผา

ผลาญกลูโคสให้เกิดพลังงาน 

 
อาหารหมู่ท่ี 5 ไขมัน 
 ส าหรับอาหารในหมู่นี้ประกอบไปด้วยกะทิมะพร้าว น้ ามันร า น้ านมถ่ัวเหลือง และน้ ามัน
ปาล์ม เป็นต้น ซึ่งอาหารประเภทนี้จะมีส่วนในการให้สารอาหารประเภทไขมันแก่ร่างกาย จึงท าให้
ร่างกายมีการเจริญเติบโต อีกทั้งร่างกายจะเกิดการสะสมพลังงานที่ได้จากอาหารประเภทนี้ไว้ใต้
ผิวหนังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณสะโพก และบริเวณต้นขา เป็นต้น และไขมันที่สะสมไว้
นี้จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทั้งยังเป็นพลังงานที่สะสมไว้ใช้ในเวลาที่จ าเป็นระยะยาวอีกด้วย 
 

5. หลักของโภชนาการ   

 หลักของโภชนาการ คือ การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพคุณค่าอาหารอย่าง
พอเพียงโดยที่สารอาหารต่าง ๆ และพลังงานที่ได้รับควรจะสมดุลกันไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อที่
ร่างกายมีภาวะโภชนาการที่ดี ไม่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือเป็นโรครับสารอาหาเกิน  
 5.1 ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทยโดยสรุปมีดังนี้ คือ   
  5.1.1  กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ าหนักตัว โดย
บริโภคอาหารชนิดต่าง ๆ ให้ได้วันละ 15-25 ชนิด และให้มีกรหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน เพื่อให้ได้
สารอาหารทั้ง macronutrients และ micronutrients นอกจากนี้ควรรักษาน้ าหนักตัวใกล้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เพราะน้ าหนักตัวเป็นเครื่องช้ีวัดภาวะสุขภาพที่ดี และไม่มีภาวะในโภชนาการในด้านอื่น ๆ 
เช่น ไม่มีปัญหาการขาดวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ 
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  5.1.2 กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ข้าวที่บริโภค
ควรเป็นข้าวซ้อมมือเพราะได้วิตามิน แร่ธาตุตลอดจนใยอาหารควบคู่ไปกับการได้แป้ง ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อสุขภาพ ส าหรับอาหารที่ท าจากแป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว  ขนมจีน หรือขนมปัง อาจรับประทานเป็น  
บางมื้อ อาหารจากธัญพืชเหล่าน้ี จะให้แป้งซึ่งจะถูกย่อยไปใช้เป็นพลังงาน แต่ถ้าบริโภคมากเกินไป
กว่าที่ร่างกายจะต้องการจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้ 
  5.1.3  กินพืชผักให้มาก  และกินผลไม้เป็นประจ า พืชผักและผลไม้ควรกินหลาย ๆ 
ชนิด ทั้งสีเขียวและเหลือง และควรเลือกบริโภคตามฤดูกาล เพราะนอกจากร่างกายจะได้รับวิตามิน
และแร่ธาตุแล้ว ยังได้ใยอาหาร (dietary fiber) ซึ่งสามารถจับสารต่าง ๆ ได้แก่ น้ าดี สารพิษต่าง ๆ 
คอเลสเทอรอลและสามารถดึงน้ าไว้ในล าไส้ได้เปน็จ านวนมาก จึงเป็นการเพิ่มปริมาณอุจจาระในล าไส้
และเกิดการกระตุ้นให้มกีารถ่ายอุจจาระอย่างสม่ าเสมอ เป็นการลดโอกาสที่สารพิษต่างๆ จะสัมผัสกับ
ผนังล าไส้ นอกจากนี้พืชผักผลไม้ยังให้สิ่งที่ใช่สารอาหาร เช่น  สารต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(antioxidant) และสารอื่น ๆ ที่มีฤทธ์ิทางสมุนไพรอันจะท าให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล และป้องกัน
อนุมูลอิสระ (free radical) ไม่ให้ท าลายเนื้อเยื่อและผนังเซลล์ ซึ่งน าไปสู่การป้องกันไม่ให้ไขมันเกาะ
ผนังหลอดเลือดและป้องกันการเกิดมะเร็งอีกด้วย 
  5.1.4  กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถ่ัวเมล็ดแห้งประจ า อาหารที่แนะน าในข้อนี้
จะให้โปรตีนซึ่งมีจุดเน้น คือ ปลา และอาหารประเภทถ่ัวต่าง ๆ เช่น เต้าหู้ขาว และเต้าหู้เหลือง 
ส าหรับเนื้อสัตว์ควรรับประทานพอประมาณ และเลือกเฉพาะที่มีมันน้อย ๆ ไข่เป็นอาหาร โปรตีนที่
ย่อยง่ายควรบริโภคเป็นประจ า เช่น วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ 2 ฟอง 
  5.1.5  ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย  นมจะให้โปรตีน แคลเซียม วิตามินบีสอง และแร่
ธาตุต่าง ๆ เด็กควรดื่มวันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มวันละแก้วโดยดื่มนมพร่องมันเนย เพื่อจะได้ไม่
ต้องกังวลเรื่องการได้ไขมันเกินความต้องการ 
  5.1.6  กินอาหารที่มีไขมันพอควร ไขมันมีความส าคัญต่อสุขภาพทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ ผู้ที่รับประทานอาหารที่ให้ไขมันมากจะเสี่ยงต่อการมีไขมันประเภทคอเลสเทอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด และอาจเป็นโรคอ้วน ในทางตรงกันข้าม ถ้ารับประทานไขมันน้อยไปก็ได้
พลังงานและกรดไขมันจ าเป็นไม่เพียงพอ ไขมันที่ได้จากมันหมูหรือน้ ามันพืชให้พลังงานได้เท่ากันแต่
ต่างกันในด้านคุณภาพ 
  5.1.7 หลีกเลี่ยงการกนิอาหารรสหวานจดัและเค็มจัด อาหารรสหวานจัดจะมีน้ าตาล
ทรายเป็นองค์ประกอบมาก ซึ่งจากการวิจัยบางช้ิน บ่งว่าการบริโภคน้ าตาลอาจจะส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างไตรกลีเซอไรด์ตับและล าไส้เล็กเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นผลเสียคืออาจเกิดโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้
ไขมันยังสามารถไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าให้เกิดโรคอ้วนได้ ในทางปฏิบัติจึงควรเลี่ยง
อาหารที่มีรสหวานจัด 
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          5.1.8 กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน การกินอาหาที่สะอาดปราศจาก
เช้ือโรคทั้งไวรัสและไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสารตกค้างต่าง ๆ จะท าให้ร่างกายใช้ประโยชน์
จากอาหารได้อย่างเต็มที่และไม่เกิดพิษร้าย นอกจากนี้จะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพยาธิและ
โรคมะเร็งบางประเภทได้ด้วย 
          5.1.9 งดหรือลดเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ที่ร่างกายได้รบัถึงแม้จะถูกเผา
ผลาญ ให้พลังงานแต่ผลที่ได้ไม่คุ้มกับอันตรายที่ได้รับเพราะการดื่มมาก ๆ จะท าให้การท างานของ
สมองและระบบประสาทช้าลง ท าให้เกิดความประมาทและระบบประสาทอัตโนมัติท างานผิดพลาด 
ได้ง่าย ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนอง ท างานได้ช้าลงท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ถ้าลดลงหรือ
เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ 
 
 5.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของบุคคลเป็น      
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการและในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งจ า             
เป็นโดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ซึ่ งเป็นวัยที่ร่างกายก าลังเจริญเติบโต มีการใช้พลังงานเพื่อกิจกรรม          
ต่างๆ มากการได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกาย มีการเจริญเติบโตและ
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีและมีประสิทธิภาพเด็กวัยเรียนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการน้อย ได้แก่อาหารจ าพวกน้ าหวาน น้ าแข็งใส น้ าอัดลม ทอฟฟี่ ลูกกวาด ตังเม 
นมข้นหวาน ซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีสารอาหารอื่นที่มี 
ประโยชน์หรือถ้ามี ก็มีในอัตราส่วนต่างมาก ถ้ารับประทานเป็นประจ าจะท าให้รู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลา           
ไม่อยากรับประทานอาหารมื้อหลักซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกาย ท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ            
ไม่เพียงพอ  ส่วนขนมกรอบต่างๆ เด็กได้รับอิทธิพลมาจากโฆษณาทางโทรทัศน์ท าให้อยากลอง
รับประทาน รสชาติอร่อยถูกปาก และมักจะรับประทาน เป็นอาหารว่าง อาหารฟาสต์ฟูตหรืออาหาร
จานด่วน  ได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์มันทอดเฟรนซ์ฟรายมิลค์เชค นมผสมไอศกรีม ซึ่งอาหารในกลุ่มนี้ 
มักจะขาดผักและผลไม้เป็นอาหารที่ให้พลังงานมากถ้ารับประทานบ่อยๆ หรือรับประทานเป็นประจ า
อาจท าให้อ้วนได้ซึ่งในปัจจุบันพบว่า อาหารเหล่าน้ีก าลังเป็นที่นิยมของเด็กวัยรุ่น และวัยเรียน 
 1. พลังงานและอาหารในเด็กวัยเรียน อายุ 6-13 ปี เด็กวัยเรียนแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโต
ที่ช้ากว่าในวัยทารก แต่เป็นระยะที่เด็กมีการเคลื่อนไหวใช้พลังงานในการเล่น การท ากิจกรรมและ
พัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งท าให้มีผลต่อความต้องการอาหารและสารอาหารเป็นอย่างมาก            
(เสาวนีย์ จักรพิทักษ์, 2539: 11) ดังนั้น ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆของเด็กวัยเรียน 
มีดังนี ้
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     1.1 พลังงาน ในเด็กอายุ 6-13 ปี มีการก าหนดพลังงานที่ควรได้ในแต่ละวันอยู่ที่
ประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี ซึ่งความต้องการพลังงานทีเ่ด็กแต่ละคนควรได้รับอาจแตกต่างกัน เพราะ
ข้ึนอยู่กับเพศ ช่วงอายุ ส่วนสูง น้ าหนัก และระดับของการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ ของเด็กด้วย 
โดยที่มาของพลังงานเหล่าน้ีได้มาจากบรรดาอาหารชนิดต่างๆ อาทิ ข้าว แป้ง น้ าตาล ไขมันจากพืช
และสัตว์ที่เด็กบริโภคเข้าไปนั่นเอง พลังงานที่ได้รับจากอาหารควรอยู่ในปริมาณที่พอดีและไม่
เหลือเกินความต้องการมาก เพราะจะท าให้เกิดการสะสมในรูปของไขมัน ท าให้เกิดโรคอ้วนในเด็กได้ 
     1.2 โปรตีน ความต้องการโปรตีน ในเด็กวัยเรียนยังคงอยู่ในระยะที่ร่างกายมีการ
เจริญเติบโตเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ ฮอร์โมนและอื่นๆ ที่จะเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับอาหารที่ให้โปรตีนในปรมิาณที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยควรได้รับโปรตีนโดยเฉลี่ย 1-2 กรัม
ต่อวันและต่อน้ าหนักตัว1กิโลกรัม เพื่อที่จะได้รับโปรตีนอย่างเหมาะสมต่อสุขภาพ โปรตีน โดยส่วน
หนึ่งได้มาจากเนื้อสัตว์ ควรรับประทานเมล็ดถ่ัวที่แห้งจ านวนมาก (วลัย อินทรัมพรรย์, 2530: 17) 
     1.3 วิตามินและแร่ธาตุ ในเด็กวัยเรียนควรหาวิตามินและแร่ธาตุที่พอเหมาะๆและ
เหมาะสมกับต่อร่างกาย จ านวนวิตามินและแร่ธาตุ เด็กวัยเรียนควรที่จะได้รับรับวิตามินและแร่ธาตุ 
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อร่างกายที่เด็กวัยเรียน ดังนั้น ถ้าร่างกายต้องการเหล็ก วิตามินบี12 อาจได้ผลที่
ตามมาต่อด้านสมองของเด็กวัยเรียน (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2548: 12) และถ้าเด็กวัยเรียนถ้าอาจ
ขาดสารอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสและแคลเซียม อาจมีผลต่อการพัฒนาด้านร่างกายของฟันและกระดูก 
อาจท าลายต่อการเจริญเติบโตได้  
     1.4 ใยอาหาร มีความส าคัญที่มีต่อการในระบบขับถ่าย เด็กอาจท้องผูกได้ มีความ
เสี่ยงต่อระบบล าไส้ได้ และน้ าหนักของอุจจาระ ท าให้ขับถ่ายได้ง่าย ยังช่วยเป็นตัวการที่ดูดซับสารพิษ
ภายในร่างกายของเรา และควรหาสารอาหารที่เสริมสร้างของใยอาหาร จ าพวกพืชผักใบเขียวและ
ผลไม้ต่างๆ ได้แก่ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ใบต าลึง แอปเปิ้ลเขียว เป็นต้น 
      1.5 น้ า สิ่งที่จ าเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากที่สุด น้ าเป็นในกระบวนการท างานของ
ร่างกาย น้ าเป็นของเหลวที่รับประทานเข้าไปแล้วท าให้เกิดความสดช่ืนต่อร่างกายและควรรับประทาน
น้ าอย่างเหมาะสมวันละ 7-8 แก้วต่อวัน หรือ 2 ลิตร นอกจากน้ าเปล่าแล้วและควรหาน้ าที่เป็นผลไม้
หรือนมต่างๆ เข้ามาช่วยร่างกายให้สมบูรณ์ มากขึ้นเป็นต้น 
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชัชฎาภรณ์ จิตตา (2551) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน 
ประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคผักของเด็กนักเรียนอย่างน้อย 4 ช้อนกินข้าว
ต่อมื้อและผลไม้ 1 ส่วนต่อมื้ออย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์โดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
research) ด าเนินงานตามกลยุทธ์ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนได้แก่  1) สร้าง
แนวร่วม 2) สื่อสารประชาสัมพันธ์ 3) บูรณาการองค์ความรู้ 4) จัดเมนูอาหารที่มีผักและผลไม้ 5) ใช้
แรงจูงใจแข่งขันสะสมบัตรมีรางวัล6) จัดหาผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ 7) มีระบบบริหารจัดการ   
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 -6 จ านวน 537 
คนของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive method) การเก็บ รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การตรวจ
สุขภาพ การบริโภคผักและผลไม้ประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง                 
สุ่มประเมินอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วยวิธีการช่ัง สัมภาษณ์เด็กนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องตาม
แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษาผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียน
บริโภคผักปริมาณเพิ่มข้ึนจาก1 ช้อนกินข้าวต่อมื้อเฉลี่ยร้อยละ54.2เป็น 3 -4 ช้อนกินข้าวต่อมื้อเฉลี่ย
ร้อยละ 81.4 การบริโภคผลไม้ของเด็กนักเรียนประเมินจากข้อมูลปริมาณผลไม้ที่ขายได้ต่อวันเฉลี่ย 
45 ถุง (1 ถุง= 1 ส่วน) เพิ่มข้ึนเป็นเฉลี่ยวันละ 75 ถุงอย่างไรก็ตามในการบริโภคผลไม้พบว่ามีร้านขาย
ผลไม้เพียง 1 ร้าน โดยมีข้อจ ากัดด้าน เงินลงทุนและชนิดของผลไม้ที่น า มาขาย ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจึงมีนโยบายให้ผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียนน าผลไม้มาจากบ้าน มาบริโภคร่วมกันหรือน ามา
ขายที่โรงเรียนได้ การรณรงค์บริโภคผักและผลไม้จีงมีผลกระทบให้ผู้ขายอาหาร จ าเป็นต้องปรับปรุง
รายการอาหารให้มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบตามความต้องการซื้อบริโภคของเด็กนักเรียน 
ขณะเดียวกันอาหารที่มีไขมันแป้งและน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ มีปริมาณการขายลดลง ระดับคะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้พฤติกรรม และทัศนคติความชอบบริโภคผักและผลไม้ภายหลังการศึกษาสูงกว่าก่อน
การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P< 0.05) การจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและออกก าลังกายใน
กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการก็ท าให้เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมีน้ าหนักตัวเฉลี่ยก่อน
การศึกษา (44.18 ±14.01) และหลังการศึกษา (44.59 ± 14.31) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติและเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยก่อนการศึกษา (20.67 ± 3.9) เพิ่มข้ึน
ภายหลังการศึกษา (21.38 ± 4.2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P < 0.05)  
 สรุปผลการวิจัยนี้ พบว่า การแข่งขันบริโภคผักและผลไม้เพื่อสะสมบัตรมีรางวัลของเด็ก
นักเรียนสามารถกระตุ้นใหเ้กดิกระแสการบรโิภคผักและผลไม้เพิ่มข้ึนปัจจัยแห่งความส าเร็จคือความถ่ี
ในการเน้นความส าคัญและก าลังใจจากผู้บริหารโรงเรียนและความใส่ใจของผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
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สื่อการเรียนรู้ 
 อารีวรรณ รวยดี (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา          
ปีที่ 4 ของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1 ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องอาหารหลกั 5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจ านวน 48 คน แบบหลาย
ข้ันตอน เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัยคือ บทเรียนสื่อมัลติมี เดียประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภท
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหาและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพโดยรวม 
85.44/84.44 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า            
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดาเรศน์  อรุณประเสริฐ (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อาหาร
หลัก 5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 90/90กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549  
จ านวน 48 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random) โดยการจับฉลากส าหรับการ
ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียครั้งที่ 1 จ านวน 3 คน ครั้งที่ 2 จ านวน 15 คน และครั้งที่ 3 
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ปรากฏว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่
ในระดับดีมาก จากการประเมนิของผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี  และบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 93.55/90.55 
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  กนกวรรณ จิตราช (2550: บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน            
ช่วงช้ันที่ 2 โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง  ผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2           
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน และศึกษาผลการใช้บทเรียนเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดสีสุก ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 
จ านวน 78 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอนผลการศึกษาวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพในด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 90.48/90.32  และพบว่าหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียมีจ านวนนักเรียนร้อยละ 81.66 ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 
 ดาวรถา วีระพันธ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์          
ช่วยสอน  เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณ ธีรวิทยาคาร 
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
2/2557 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
อาหารหลัก 5 หมู่ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัย 
พบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.05/81.42 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียน

หลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.10,S.D.= 0.64) 
 สุทธิชัย ปิยดิลก (2555: บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและ                       
หาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุด              
การสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
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(Cluster Random Sampling) วิธีจับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้อง จาก 5 ห้อง ของโรงเรียนเทศบาล 1 
บ้านสะเดา ได้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 31 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ จ านวน 7 ชุด 
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน จัดการเรียนตามคู่มือการใช้ชุดการสอน 
รวม 16 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t (t-test) ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.45/87.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ             
อยู่ในระดับมาก  
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 3. รูปแบบของการวิจัย 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. ข้ันตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 6. วิธีด าเนินการทดลอง 

 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง)          
ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 2 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 44  คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 21 คน เป็นผู้
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้
โดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling )  
 

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น 
การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  
ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ 

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้                 

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  



  40 

3. รูปแบบของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group 

Pretest - Posttest Design)(นิคม ตังคะพิภพ, 2543: 310) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

O 1     X    O 2 

 เมื่อ  O1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

  X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิต ก็เป็นสุข ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

  O2 แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ในการทดลองครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการทดลองและรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
  1) สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
  2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับจากสื่อ           
การเรียนรู้ เรื่องกินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน: กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้ เรื่องกินดีชีวิต
เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 

5. ขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 5.1 สื่อการเรียนรู้  
 มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

1)ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านหลวง 
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(บัวราษฎร์บ ารุง) เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีสอนและการวัดและประเมินผล 
รวมถึงก าหนดจุดประสงค์ 

2)ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาในปัจจัยที่นักเรียนศึกษาอยู่ในตอนน้ี 

3)ด าเนินการสร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) ในข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยน าเสนอสื่อในรูปต่างๆ 
ลงบนกระดาษเพื่อให้การน าเสนอเป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป 

4)น าสตอรี่บอร์ด (Story Board) ที่จัดท าเรียบร้อยแล้ว เสนอที่อาจารย์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจดูความเหมาะสมของเรื่องและการน าเสนอเนื้อหา จากนั้นแก้ไขเนื้อหา
และรูปแบบการน าเสนอตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5)น าสตอรี่บอร์ด (Story Board) ที่ผ่านการสื่อการเรียนรู้ตรวจสอบแล้วมาสร้างเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการเรียนรู้ 

6)ศึกษาการสร้างคู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ จากต าราและเอกสารต่างๆ จากนั้น 
ออกแบบคู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ โดยเขียนลงในกระดาษ 

7)น าสื่อการเรียนรู้ และคู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของ
และตรวจแก้ไข จากนั้นน าสื่อการเรียนรู้และคู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

8)น าสื่อการเรียนรู้ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  3  คน และด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้ จ านวน 3  คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา และประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อที่สร้างข้ึน  
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง  สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพมากที่สุด  
4 หมายถึง  สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพมาก  
3 หมายถึง  สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพปานกลาง  
2 หมายถึง  สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพน้อย  
1 หมายถึง  สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพน้อยที่สุด  

 จากนั้นปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพสื่ออีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 
รายการประเมิน 

 ̅ 
 

S.D. 
แปลความหมาย 

1. ด้านส่วนน าของสื่อการเรียนรู ้ 4.67 0.29 มากที่สุด 
2. ด้านเนื้อหาสือ่การเรียนรู ้ 4.67 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้ภาษา 4.67 1.15 มากที่สุด 
4. ด้านการออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ 4.62 0.72 มากที่สุด 
5. ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 4.44 0.77 มาก 

รวม 4.61 0.67 มากท่ีสุด 

  
 น าสื่อการเรียนรู้ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี จ านวน  3  คน และด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้ จ านวน 3 คน  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา และประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อ              
ผลวิเคาระห์จากผู้เช่ียวชาญการประเมินคุณภาพสื่อ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ได้แก่ ด้านส่วนน าของสื่อการเรียนรู้ ด้านเนื้ อหาสื่อการเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษา               
ด้านการออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งก าหนดระดับ
คุณภาพการประเมินเป็น 5 ระดับภาพรวมอยู่ในระดับ 5 มากที่สุด ด้านส่วนน าของสื่อการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.29 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านเนื้อหาสื่อการ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการใช้
ภาษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 1.15 อยู่ในระดับ มากที่สุด  ด้านการ
ออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.72 
อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เท่ากับ 0.77 อยู่ในระดับ มาก ในภาพรวมผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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 ในข้ันนี้เป็นข้ันตอนของการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาข้ึนมา 
ตามที่ (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, 2520) ได้ให้แนวคิดและหลักการปฏิบัติโดยมีข้ันตอนการทดลองหา
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ขั้นทดลองเดี่ยว (One – to – one Tryout) ได้ทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพสื่อ 
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา             
ปีที่ 4 จ านวน 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายคัดเลือกอีกห้องเรียน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน เก่ง            
ปานกลาง และอ่อน อย่างละ  1  คน  โดยการทดลองในข้ันนี้เพื่อตรวจดูความชัดเจนของภาษาที่ใช้ 
ความยากง่ายของบทเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียน ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะน าไปใช้ในการวิจัย 
หลังจากนั้นน าคะแนนที่ได้ระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบ หลังเรียน มาค านวณหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งได้ เท่ากับ 70.0/73.0 และสัมภาษณ์นักเรียนทั้ ง  3 คน              
เพื่อปรับปรุงแก้ไขซึ่ง จากการสัมภาษณ์นักเรียนได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ คือ 
เนื้อหาของบทเรียนเข้าใจง่าย ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบในบทเรียนและเกมน่าสนใจ เสียงเพลงช่วง
น าเข้าสู่เกมดังเกินไป ควรเพิ่มเสียงชมเชยเมื่อเล่นเกมผ่านในแต่ละด่าน ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงและ
น าไปทดลองกับนักเรียนแบบกลุ่ม (Small Group Tryout) ต่อไป รายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสรปุการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ แบบที่ใช้กบันักเรียนกลุ่มเดี่ยวลักษณะ 
(One-to-one  Tryout) 

 
 

 

 

จ านวน
นักเรียน 

 

คะแนนระหว่างเรียน รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

หน่วย1 
(10 คะแนน) 

หน่วย2 
(10 คะแนน) 

3 คน 18 24 42 44 
เฉลี่ยรอ้ยละ 14.00 14.66 

E1/E2 = 70.00/73.00 
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 2. ขั้นทดลองแบบกลุ่ม ( Small  Group  Tryout ) ได้ทดลองเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสื่อ การเรียนรู้ มัลติมีเดียกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  9  คน  โดยการสุ่ม
อย่างง่าย  คัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน โดย
การทดลองข้ันน้ีเพื่อหาข้อบกพรอ่งของบทเรยีนอีกครัง้ หลังจากนั้นน าคะแนนที่ได้ระหว่างเรียน  และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มาค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งได้เท่ากับ 
70.5/73.0 และท าการสัมภาษณ์นักเรียนทัง้ 9 คนเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการสัมภาษณ์ได้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะดังนี้ คือ ขนาดของตัวอักษรในบทเรียนมีขนาดเล็กมองไม่ชัดเจน ควรเพิ่มให้มีขนาด
ใหญ่ข้ึน ควรมีเสียงชมเชยเมื่อเล่นเกมผ่านในแต่ละด่าน และควรเพิ่มเวลาในการเล่นเกมให้มากข้ึน
เพราะเร็วเกินไปท าให้คลิกเลือกไม่ทัน จากข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนในข้ันทดลองกลุ่ม ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
แก้ไข และน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์กับ  กลุ่มตัวอย่าง (Experiment Group) 
รายละเอียด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลสรปุการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ มัลติมเีดียที่ใช้กับนกัเรียนกลุ่มเล็ก
ลักษณะ  (Small  Group  Tryout) 

 
 

 

 

 

 

 

จ านวน
นักเรียน 

 

คะแนนระหว่างเรียน รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

หน่วย1 
(10 คะแนน) 

หน่วย2 
(10 คะแนน) 

9 คน 57 70 127 132 
เฉลี่ยรอ้ยละ 14.11 14.66 

E1/E2 = 70.55/73.30 
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 จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก พบข้อบกพร่อง คือ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถอ่านเปิด

ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อบกพร่องที่ได้มาปรับแก้ไขก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

   

 น าสื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นให้กลุ่ม

ตัวอย่างท าแบบทดสอบแล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 

 

 5.2 แผนการจัดการสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา             

ปีที่ 4  

 มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

 5.2.1 ศึกษาหลักการวิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 5.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจาก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้าน

หลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและการวัดและ

ประเมินผล 

 5.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสื่อการเรียนรู้ 

 5.2.4 สร้างแผนการจัดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ จ านวน 60 นาที โดยมี

รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) สาระส าคัญ 3) จุดประสงค์

การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้  6) การวัดและประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 1) มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานรายวิชา  มาตรฐาน พ 1.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของมนุษย ์

 2) สาระส าคัญ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ               

9 – 12 ปี) 
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 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ของสื่อ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  ในการบริโภค

อาหารตามหลัก 5 หมู่ และสามารถอธิบายและตอบค าถามการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่ 

 4) สาระการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารหลัก 5 หมู่  

 1) อาหารหลักหมู่ที่ 1 โปรตีน  2) อาหารหลักหมู่ที่ 2 แป้ง 3) อาหารหลักหมู่ที่ 3 ผัก                

4) อาหารหลักหมู่ที่ 4 ผลไม้  5) อาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน 

 5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) 

    - ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน เช่น เกม สนทนาซักถาม เพลง          

การพูดคุย เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 

   - ข้ันสอน ครูน าเสนอเนื้อหาโดยการอธิบาย ซักถาม บรรยาย อภิปรายประกอบการใช้สื่อ

ต่างๆ 

   - ข้ันสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน 

 6) การวัดและประเมินผล  

   - ข้ันการวัดและประเมินผล ในข้ันตอนนี้จะทดสอบว่านักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู้หรือไม่โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบค าถามและ          

การตรวจแบบทดสอบ  

 5.2.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านการใช้ภาษาและเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 5.2.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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 ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (บุญธรรม กิจปรดาบริสุทธ์ิ, 

2535: 139) ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

  + 1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

  -1  หมายถึง แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

 5.2.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน            

3 คน โดยปรับแก้ไขในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้และปรับแก้ไขระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสม 

 5.2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 5.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 5.3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทางของ               

(อนันต์ ศรีโสภา, 2524: 78-139 และ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2541)  

 5.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนที่สร้างขึ้น  

 5.3.3 เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 20 ข้อ 

 5.3.4 น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 5.3.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ก าหนด

คะแนนความคิดเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) ดังนี ้
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คะแนน  + 1 หมายถึง ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าวัดตรงเกณฑ์ข้อนั้น 

คะแนน    0  หมายถึง ส าหรับข้อค าถามที่ไม่แน่ใจว่าตรงเกณฑ์ข้อนั้นหรือไม่ 

คะแนน  - 1  หมายถึง ส าหรับข้อค าถามที่แน่ใจว่าไม่ตรงเกณฑ์ข้อนั้น 

 

จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อแล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง(IOC)ระหว่างจุดประสงค์และข้อค าถามของแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ  

ความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 ให้มีความถูกต้อง จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ต่ าสุดเท่ากับ 0.67 สูงสุดเท่ากับ 1.00  

 5.3.6 วิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) เพื่อเลือกข้อสอบให้

ได้จ านวน 20 ข้อโดยพิจารณาจากค่าความยากที่อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 

ข้ึนไป ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) 

ระหว่าง 0.30 – 0.60 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22 – 0.50 และค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 

0.90  

5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 5.4.1 ศึกษาเอกสารวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale) ตามแนวทางของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543: 107-108) 

 5.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดี

ชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 ในด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยการ

ก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายตามแนวคิดของลิเคิร์ท จ านวน 20 ข้อ

เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดโดยก าหนดข้อความ

ให้มีความหมายทางบวกทั้งหมด 

 5.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างข้ึนจ านวน 10 ข้อเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา 
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 5.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจดูความถูกต้องแก้ไขภาษาและหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามโดย ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 

คะแนน 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 

คะแนน -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 

 แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของข้อค าถามโดยพิจารณาข้อค าถามที่มีดัชนีค่าความสอดคล้อง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  ข้ึนไป ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามจุดประสงค์

โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ระหว่าง 0.67-1.00 (รายละเอียด ภาคผนวกหน้า 109) 

 5.4.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างท า แล้วน าผลที่ได้มาแปล

ความหมายตาม ค่าระดับ ได้ค่าระดับในระดับมากที่สุด 

 

6. วิธีด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 

6.1 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเอกสารแนะน าตัวเพื่อขอความอนุญาต

ทดลองเครื่องมือวิจัยกับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บ ารุง) 

6.2 กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน(pretest)จ านวน 20 ข้อ จากนั้น

ตรวจและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

6.3 อธิบายและแนะน าวิธีการใช้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

6.4 กลุ่มตัวอย่างศึกษาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 พร้อมทั้งมีคู่มือระหว่างการเรียน 

6.5 กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน(posttest)จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็น

แบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลับข้อค าถาม จากนั้น น าคะแนนที่ได้ไปค านวณหา

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้              

ของกลุ่มตัวอย่าง 
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6.6 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการเรยีนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เรื่องกินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

6.7 กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุปผลการทดลองและทดสอบ

สมมุติฐานโดยแบ่งออกเป็น 

7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบได้แก่ 

 7.1.1 วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยาก (P) และหา

ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยพิจารณาจากค่าความยากที่อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 

0.2 ข้ึนไป 

 7.1.2 หาค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินผลใช้

สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR–20 (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2538: 65) 

7.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 7.2.1 หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียน            

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละและค านวณจากสูตรการหาประสิทธิภาพของสื่อ              

การเรียนรู้ E 1 / E 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 63-64) 

 7.2.2 เปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง 

กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ t-test (dependent) 

 7.2.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิต           

เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
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โดยน าค่ามาตราส่วนประมาณค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( ̅)และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 105) โดยน ามาเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 3.51- 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  ส าหรับนักเรียน                    

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3  ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี1  ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือการหาประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง             
กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 80/80  ผู้วิจัยได้ให้               
กลุ่มตัวอย่างทั้ ง  21 คน เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดี ชีวิตเป็นสุข ส าหรั บนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสขุ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีใช้กับนักเรยีนกลุ่มตัวอยา่ง 21 คน   
 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

คะแนนรวม ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

ระหว่าง 
(กระบวนการ) 

21 315 15.00 1.84 75.00 

หลงัเรียน 
(ผลลัพธ์) 

21 341 16.19 1.17 80.95 
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จากตารางที่ 4 พบว่า การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 E1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.00 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ E2  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.19 คิดเป็นร้อยละ 80.95 ดังนั้น ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.00/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้   

 
ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ

เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ให้
กลุ่มตัวอย่างทั้ง  21  คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้  
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเรยีนด้วยสื่อการเรียนรู้  
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 4  
 

การทดสอบ จ านวน  ̅ S.D. t df Sig. 

ทดสอบก่อนเรียน 21 13.80 1.25 
7.95 20 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 21 16.19 1.17 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียน
ด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.80 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่าง  หลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.19 
เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน
ด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ              
กลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยสื่อการเรียนรูเ้รื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
 
 
 
 



  54 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้  เรื่อง                
กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 21 คน                
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนรู้  เรื่อง               
กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ 
 

S.D. 
แปล

ความหมาย 
 

ล าดับท่ี 
1.ส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม 
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 

4.62 0.50 มากที่สุด 7 

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 6 
1.3 หลังเรียนเสร็จแล้วท าให้มีความรู้เพิม่ขึ้น 4.62 0.50 มากที่สุด 7 
1.4 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถ
เก็บบันทึกข้อมูลการเรียนได้ดี 

4.86 0.36 มากที่สุด 2 

1.5 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถใช้
งานได้ง่าย 

4.43 0.51 มาก 8 

เฉลี่ยรายด้าน 4.64 0.93 มากท่ีสุด 3 
2.การน าเขา้สูบ่ทเรียน 
2.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียนสามารถท าให้นักเรียน
ทราบถึงหัวเรื่องของเนื้อหาทีจ่ะเรียนได้ดี 

4.86 0.36 มากที่สุด 2 

2.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเร้าความ
สนใจได้ดี 

4.33 0.48 มาก 9 

2.3 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว
เร้าความสนใจ 

4.76 0.44 มากที่สุด 4 

2.4 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ตัวหนังสือเร้า
ความสนใจได้ดีเพียงใด 

4.33 0.58 มาก 9 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 
รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D. 
แปล

ความหมาย 
ล าดับ

ท่ี 
2.5 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้เสียงประกอบเร้า
ความสนใจได้ดี 

4.71 0.46 มากที่สุด 5 

เฉลี่ยรายด้าน 4.60 0.13 มากท่ีสุด 4 
3.การน าเสนอเนื้อหา 
3.1 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาช่วยให้สามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน 

4.71 0.46 มากที่สุด 5 

3.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหาสามารถท าให้การ
เรียนมีความน่าสนใจ 

4.81 0.51 มากที่สุด 3 

3.3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน และสามารถ
กระตุ้นใหเ้กิดความสนใจได้ 

4.71 0.46 มากที่สุด 5 

3.4 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.62 0.50 มากที่สุด 7 
3.5 มีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่าง
ชัดเจน 

4.62 0.59 มากที่สุด 7 

เฉลี่ยรายด้าน 4.70 0.24 มากท่ีสุด 2 
4. การสรปุบทเรียนสื่อการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย    
4.1 สื่อมีความสนุกสนาน 

4.81 0.40 มากที่สุด 3 

4.2 สื่อสามารถทบทวน และสรุปเนื้อหาที่เรียนได้ 4.90 0.30 มากที่สุด 2 
4.3 เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา 4.90 0.30 มากที่สุด 2 
4.4 สื่อให้ผลย้อนกลบัในทันที สามารถวัดความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได ้

4.95 0.22 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรายด้าน 4.89 0.60 มากท่ีสุด 1 
ค่าเฉลีย่รวม  4.70 0.18 มากท่ีสุด  

หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 
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จากตารางที่ 6  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ̅=4.70,            
S.D. = 0.18) คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 เมื่อวิเคราะห์รายด้านเรียงล าดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยได้ดังต่อไปนี้ 

ล าดับท่ี 1 ด้านการสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.89, S.D. = 0.60)  คิดเป็นร้อยละ 97.80 

ล าดับท่ี 2  ด้านการน าเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.70, S.D. =0.24) 

คิดเป็นร้อยละ 94.00                                                                                                                

ล าดับท่ี 3  ด้านส่วนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

( ̅=4.64, S.D. =0.93) คิดเป็นร้อยละ 92.80                                                                                   

ล าดับท่ี 4  ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.60, S.D. =0.13)                                       

คิดเป็นร้อยละ 92.00 
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้   เรื่อง กินดี ชีวิตก็ เป็นสุข ส าหรับนักเรียน               

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
รวมทั้งหมดจ านวน  21  คน  จากโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ า รุง) ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม          
อย่างง่าย (Simple random sampling)  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                      
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. สื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่บันทึกใน
รูปซีดีรอม ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับจากสื่อการเรียนรู้ 

เรื่องกินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อ ง กินดีชีวิตก็ 

เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ              
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้   เรื่อง กินดี ชีวิตก็ เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                     
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.00/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80  ที่ก าหนดไว้  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                      

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.70, S.D. = 0.18)                 
คิดเป็นร้อยละ 94.00   
 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้   

1.การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็ เป็นสุข ส าหรับนักเรียน              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.15/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง  กินดีชีวิตก็เป็นสุขอย่า งเป็นระบบ โดยการศึกษาและ
ด าเนินการพัฒนาบทเรียนสื่อการเรียนรู้ตามหลักของ ADDIE MODEL ที่มีการออกแบบและพัฒนา
อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ประกอบกับ ได้มีการพัฒนาตามล าดับข้ันตอนของระเบียบการวิจัย ซึ่งมีการ
ประเมินและตรวจสอบทุกข้ันตอนจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหาวิชากลุ่มสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบสื่อ การ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อให้ได้ค าแนะน าในการผลิต และน าเสนอเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชัย ปิยดิลก  (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้มีการ
ศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
และธงโภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ผู้วิจัย
ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) วิธีจับฉลากห้องเรียนมา 
1 ห้อง จาก 5 ห้อง ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา ได้ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 31 คน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
และธงโภชนาการ จ านวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน จัดการ
เรียนตามคู่มือการใช้ชุด การสอน รวม 16 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย             
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test) ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอน เรื่อง อาหาร
หลัก 5 หมู่และธงโภชนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่สร้างข้ึน มีประสิท ธิภาพ 
87.45/87.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงท าให้ได้สื่อการเรยีนรู้เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                     
ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ เข้าใจง่าย สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง และทดสอบความรู้ของตนเองได้อีกด้วย 
 2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสือ่การเรยีนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เนื่องจาก สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
รูปแบบหนึ่งที่นิยมบันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม ซึ่งสามารถน าเสนอสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว  หรือแผนภูมิที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุด โดยการน าเสนอเนื้อหาผ่านจอภาพ 
ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับธรรมชาติ และโครงสร้างของเนื้อหา โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
สามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจึงเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) อย่าง
ต่อเนื่องกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ  จึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ 
นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เรียนด้วยตนเองโดยปราศจาก
ข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็น
สื่อส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี (บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ์, 2544:4-9)นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ใจ เทพจันทึก(พิมพ์ใจ เทพจันทึก
, 2549 : 57-60) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอร์และ



  60 

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงช้ันที่ 3 
ซึ่งผลที่ได้ พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
บทเรียนเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วบทเรียนที่สร้างข้ึน โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งอาศัยหลักการสร้างบทเรียนโปรแกรม และหลักการสร้างบทเรียน
มัลติมีเดียในการน าเสนอเรื่องราวที่ประกอบด้วย ตัวอักษร  ภาพ เสียงผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียน
ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ในทันที ซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีทักษะประสบการณ์ด้านการใช้
งานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย ท าให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคาถูกลงแต่มีสมรรถนะสูงข้ึนเช่นปัจจุบัน  
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีวรรณ รวยดี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอาหารหลัก  5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษา พบว่า 1) บทเรียนสื่อมัลติมีเดียประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4                     
มีคุณภาพจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพโดยรวม 85.44/84.44 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าให้ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนได้สูงข้ึน ดังจะเห็นได้จาก ผลการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น                 
จึงสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ                   
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ส าหรับนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.70, S.D. = 0.18)  คิดเป็นร้อยละ 94.00 โดยเรียงล าดับตามคะแนน
ค่าเฉลี่ยรายด้านได้ดังนี้ 
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ล าดับท่ี 1 ด้านการสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   อยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.89, S.D. = 0.60)  คิดเป็นร้อยละ 97.80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนที่เรียนรู้
จากสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข มีความสนุกสนานกับการเรียนรู้สื่อ สามารถทบทวนและ
สรุปเนื้อหาที่เรียนได้ เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา และสามารถทราบผลย้อนกลับ
ในทันทีได้ และสามารถวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการ
เรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ด้านการสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสริน เจิมไธสง เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ 
รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน (รสริน เจิมไธสง, 2560 :1027) ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า 1) บทเรียนอิเลคทรอนิคส์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/83.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
โดยการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบในการเรียน และ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด  

ล าดับท่ี 2  ด้านการน าเสนอเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.70, S.D. =0.24) 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนที่เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
มีความเข้าใจใน  การเรียนรู้จากสื่อ ทั้งในด้านเทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนอเนื้อหา ที่สามารถท าให้การเรียนมีความ
น่าสนใจ และมีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่างชัดเจน จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ด้านการน าเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐริน เจริญเกียรติบวร เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทีปัง
กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ (ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร, 2560)ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/81.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการท างานของคอมพิวเตอร์มี 
คะแนนความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 73 (ค่าดัชนีประสิทธิผล E.I.= 0.73) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการใช้บทเรียน CAI สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนเรือ่งการท างานของคอมพิวเตอร์ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.56, S.D. = 0.13) 
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ล าดับท่ี 3  ด้านส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

( ̅=4.64, S.D.=0.93) คิดเป็นร้อยละ 92.80  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ นักเรียนที่เรียนรู้จากสือ่การเรียนรู ้
เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  สามารถเข้าใจการใช้โปรแกรมของสือ่ในการเรียนรูด้้านต่าง ๆ  ได้ดี ทั้งในด้าน
การออกแบบหน้าจอ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน และการได้รับความรู้เพิ่มข้ึนจากการสื่อ ตลอดจน
การใช้สื่อการเรียนรู้สามารถใช้งานได้ง่าย จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสือ่การเรยีนรู ้เรื่อง กินดี
ชีวิตก็เป็นสุข ด้านส่วนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม อยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมณฑิรา พันธ์ุอ้น เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและ
เทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี  (มณฑิรา พันธ์ุอ้น, 2560) ซึ่งผลผลการวิจัย พบว่า (1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 89.55/80.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 (2) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 15.834 น าไป
เปรียบเทียบกับค่าt ที่ df (39-1) =38 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 39 คน สรุปคะแนนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.62, S.D. = 0.52)  

 ล าดับท่ี 4  ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.60, S.D. =0.13)  

คิดเป็นร้อยละ 92.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนที่เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

มีความรู้ความเข้าใจในการน าเข้าสู่บทเรียนของสื่อ สามารถท าให้นักเรียนทราบถึงหัวเรื่องของเนื้อหา

ที่จะเรียนได้ดี มีการน าเข้าสู่บทเรยีนมีการใช้ภาพเร้าความสนใจได้ดี และการน าเข้าสู่บทเรียนมีการใช้

ภาพเคลื่อนไหวเร้าความสนใจของผู้เรียนจึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดี

ชีวิตก็เป็นสุข ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัชสานุ์ 

รัตนวรรณ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 

ยีน เอ มิทเลอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สุรัชสาน์ุ รัตนวรรณ, 2558) ซึ่งผลผลการวิจัย 

พบว่า 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตาม แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 

มิทเลอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81/88 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิด
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การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางการเรียน

เท่ากับ 0.05 คิดเป็นร้อยละ 88.5 3.ผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียน

มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ส าห รับนักเรียน             

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิด การวิจารณ์ ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู ้เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสขุ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงกว่า ก่อนเรียน สามารถน าไปใช้เป็นสื่อ
ในการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 ได้ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. จากการสังเกตระหว่างการทดลองครั้งนี้ พบว่า ควรมีการอธิบาย วิธีการใช้ ช้ีแจง
ข้อก าหนดต่างๆ เวลาการใช้งาน และท าความเข้าใจกับคู่มือการใช้สื่อ ให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งหมดก่อนที่
จะให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนด้วยชุดสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
ถึงวิธีการและข้อก าหนดต่างๆ ในการเรียนรู้จากสื่อ 

2. จากการสังเกตระหว่างการทดลองครั้งนี้พบว่า ควรเพิ่มเสียงของสื่อการเรียนรู้ให้     
ดังเพื่อให้มีความน่าสนใจให้มากขึ้น 
   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ให้มีความเหมาะกับ

นักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย  
2.  ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข เพื่อสร้างความสนใจให้กับ

ผู้เรียนและมีความสนุกสนานกับการเรียนของสื่อมากยิ่งขึ้น  
3.  ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 

เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึนต่อไป 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญและหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครือ่งวิจัยต่างๆ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา 

1. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นิลวิเศษ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม ้ 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. อาจารย์ ดร. วัสรา รอดเหตุภัย  
     คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อการเรียนรูค้อมพิวเตอร์มัลติมีเดยี 

     1. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นิลวิเศษ  

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้  

          อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     3. อาจารย์ ดร. วัสรา รอดเหตุภัย  

          คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมนิคุณภาพสื่อ 

และด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ์
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  

   เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
................................ 

ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใส่เครื่องหมาย ( √ )  ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาแบบสอบถามต่อไป 

 
รายการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  ดังนี้ 
 

 
                  

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
 
  ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

1.ส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม 
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 

    

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม     
1.3 หลังเรียนเสร็จแล้วท าให้มีความรู้เพิม่ขึ้น     
1.4 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถเก็บ
บันทึกข้อมลูการเรียนได้ดี 

    

1.5 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถใช้
งานได้ง่าย 

    

2.การน าเขา้สู่บทเรียน 
2.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียนสามารถท าให้นักเรียนทราบ
ถึงหัวเรือ่งของเนื้อหาที่จะเรียนได้ดี 
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

2.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเร้าความสนใจได้ดี     
2.3 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเร้า
ความสนใจ 

    

2.4 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ตัวหนังสือเร้าความ
สนใจได้ดีเพียงใด 

    

2.5 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้เสียงประกอบเร้าความ
สนใจได้ดี 

    

3.การน าเสนอเน้ือหา 
3.1 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  ช่วยให้สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายข้ึน 

    

3.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  สามารถท าให้การ
เรียนมีความน่าสนใจ 

    

3.3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน และสามารถกระตุ้นให้
เกิดความสนใจได ้

    

3.4 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม     
3.5 มีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่างชัดเจน     
4. การสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย    
4.1 สื่อมีความสนุกสนาน 

    

4.2 สื่อสามารถทบทวน และสรุปเนื้อหาที่เรียนได้     
4.3 เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา     
4.4 สื่อให้ผลย้อนกลบัในทันที สามารถวัดความเข้าใจใน
เนื้อหาทีเ่รยีนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                         ลงช่ือ ......................................................................  
                       (...........................................................................) 

                 ต าแหน่ง ................................................................. 
                      วันที่  ............../ .............................. / .............. 
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แบบประเมินสื่อการเรียนรู้ 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรยีนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
ค าชี้แจง 

ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใส่เครื่องหมาย ( √ )   ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาแบบสอบถามต่อไป 
 
ตอนท่ี 1  รายการประเมินคุณภาพ 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 
1. ส่วนน าของสื่อการเรียนรู้  
1.1 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

    

1.2 ให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น  
     (วัตถุประสงค์, เมนหูลัก , ค าแนะน า ฯลฯ) 

    

2. เน้ือหาสื่อการเรียนรู้  
2.1 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    

2.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ     
2.3 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน     
2.4 มีการเรียงล าดับเนือ้หาทีเ่หมาะสม     
2.5 ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ     
2.6 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน     
2.7 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาที่ใช้เรียน 
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

3. การใช้ภาษา 
3.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม    

 

3.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน     
3.3 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน     
4. การออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ 
4.1 ส่วนของภาพน่ิง (Image) 
  4.1.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 

   
 

  4.1.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ในการน าเสนอ     
  4.1.3 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบสือ่การ
เรียนรู ้    

 

  4.1.4 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพกบั
หน้าจอ    

 

  4.1.5 ความสามารถในการสื่อความหมายชัดเจนและ
สอดคล้องกบัเนื้อหา    

 

4.2 ส่วนของตัวอักษร (Text) 
  4.2.1 ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม    

 

  4.2.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่านง่าย     
  4.2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม     
  4.2.4 การจัดวางต าแหนง่ตัวอักษรที่ใช้น าเสนอมี
ความเหมาะสม    

 

  4.2.5 ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา     
4.3 ส่วนของภาพเคลื่อนไหว (Animation)     
  4.3.1 ขนาดของภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม     
  4.3.2 ความชัดเจนของภาพเคลือ่นไหว     
  4.3.3 ความสามารถในการสื่อความหมายได้ชัดเจน
และสอดคล้องกับเนื้อหา    
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  
 
 ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 

+1 

ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

  4.3.4 ความต่อเนื่องของภาพเคลื่อนไหว       
  4.3.5 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพกบั
หน้าจอ    

 

4.4 ส่วนของเสียงบรรยายและเสยีงประกอบ 
(Audio)  
  4.4.1 ระดับความดังของเสียงที่ใช้ในการอธิบาย
เนื้อหา 

   

 

  4.4.2 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย     
  4.4.3 น้ าเสียงและจงัหวะของเสียงบรรยายสร้าง
ความน่าสนใจในการน าเสนอ    

 

  4.4.4 ระดับความดังของเสียงเอฟเฟ็กซป์ระกอบสื่อ
การเรียนรูม้ีความเหมาะสม    

 

   4.4.5 เสียงเอฟเฟก็ซ์ช่วยสร้างความน่าสนใจใน
การน าเสนอ    

 

5. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction)     
  5.1 ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้โดยการ
ใช้เมาส์ได้อย่างสะดวก    

 

  5.2 การควบคุมสื่อการเรียนรู้ท าได้ง่ายและสะดวก     
  5.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในหน่วยการเรียน     
  5.4 การให้ข้อมลูย้อนกลับมีความเหมาะสม     
  5.5 เวลาในการน าเสนอสื่อการเรียนรูม้ีความ
เหมาะสม    

 

  5.6 ผู้เรียนสามารถกลบัมาทบทวนบทเรียนจากสื่อ
การเรียนรู้ได ้    
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
6. ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู้ต่อการน าไปใช้ 
ในการเรียนการสอน 

   
 

  6.1 ความสอดคล้องของสื่อการเรียนรูก้ับกลุ่มสาระ
วิชา    

 

  6.2 เนื้อหาของสื่อมรีายละเอียดครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้    

 

  6.3 การน าเสนอรายละเอียดของเนื้อหามีการแสดง
เป็นล าดับข้ันตอน    

 

  6.4 การออกแบบของสื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ     
  6.5 ความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู ้     
  6.6 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมตอ่การน าไปใช้
ในการเรียนการสอน    

 

 
ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
2.1  ด้านส่วนน าของสื่อการเรียนรู้  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................  
2.2  ด้านเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
2.3  ด้านการใช้ภาษา 
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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2.4  ด้านการออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู ้
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
2.5  ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

 
     

                                         ลงช่ือ ......................................................................  
                       (...........................................................................) 

                 ต าแหน่ง ................................................................. 
                      วันที่  ............../ .............................. / .............. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบก่อนเรียน 

สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
   เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

................................ 
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบทดสอบก่อนเรียนสื่อการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใส่
เครื่องหมาย ( √ )   ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไป
พัฒนาแบบสอบถามต่อไป 

 
รายการประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน  

 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  ดังนี้ 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

ส่วนท่ี 1 อาหารหลัก 5 หมู่     
1.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที่ 1     
2.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่
ใด 

    

3.  อาหารหลักหมู่ที ่ 4  คือข้อใด     
4.  อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหารเหมือนกัน     
5.  อาหารหลักหมู่ที ่ 1  ให้สารอาหารในข้อใด     
6.  น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด     
7.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที ่ 3 และ อาหารหลักหมู่
ที่  4 

    

8.  ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว     
9.  ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเช่ือม  จัดอยู่ใน
อาหารหลกัหมู่ใด 

    

10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่เดียวกับข้อใด     
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

 
เหมาะสม 

+1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
ส่วนท่ี 2 การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ     
11. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อใด     
12. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทางอาหารน้อยทีสุ่ด     
13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการด ี     
14. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมากเกินไปกว่าที่
ร่างกาย ต้องการแปง้จะเปลี่ยนเป็นอะไร 

    

15. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืกอย่างไร     
16. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่นกัเรียนควร
บริโภคอย่างน้อยวันเว้นวัน 

    

17. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย  วันละกี่แก้ว     

18. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด  
จะสง่ผลเสียต่อการเป็นโรคใด 

    

19. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการรบัประทานอาหาร  
ให้ปลอดภัยต่อร่างกาย 

    

20. อาหารชนิดใด บริโภคแล้วสง่ผลเสียต่อร่างกาย 
มากที่สุด 

    

 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                         ลงช่ือ ......................................................................  
                       (...........................................................................) 

                 ต าแหน่ง ................................................................. 
                      วันที่  ............../ .............................. / .............. 



  84 

แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบหลังเรียน 

สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
   เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

................................ 
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านผู้เช่ียวชาญกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบทดสอบหลังเรียนสื่อการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใส่
เครื่องหมาย ( √ )   ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไป
พัฒนาแบบสอบถามต่อไป 

 
รายการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน  

 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  ดังนี้ 
 

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
ส่วนท่ี 1 อาหารหลัก 5 หมู่     
1. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่ 1     
2. อาหารหลักหมู่ที ่ 4  คือข้อใด     
3. อาหารหลักหมู่ที ่ 1  ให้สารอาหารในข้อใด     
4. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที ่ 3  และ อาหารหลักหมูท่ี ่ 4     
5. ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเช่ือม  จัดอยู่ในอาหารหลกั
หมู่ใด 

    

6. พืชผักสเีขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด     
7. อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหารเหมือนกัน     
8. น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด     
9. ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว     
10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่เดียวกับข้อใด     
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม 

+1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
ส่วนท่ี 2 การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ      
11. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทางอาหารน้อยทีสุ่ด     
12. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อใด     
13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการด ี     
14. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมากเกินไปกว่าที่ร่างกาย
ต้องการ แปง้จะเปลี่ยนเป็นอะไร 

    

15. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืกอย่างไร     
16. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่นกัเรียนนควรบริโภค
อย่างน้อย วันเว้นวัน 

    

17. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย  วันละกี่แก้ว     
18. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด  
จะสง่ผลเสียต่อเป็นโรคใด 

    

19. อาหารประเภทใด บริโภคแล้วสง่ผลเสียต่อร่างกายมาก
ที่สุด 

    

20. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการรบัประทานอาหาร  
ให้ปลอดภัยต่อร่างกาย 

    

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                         ลงช่ือ ......................................................................  
                       (...........................................................................) 

                 ต าแหน่ง ................................................................. 
                      วันที่  ............../ .............................. / .............. 
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การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู ้
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ตารางที่ 7 การหาประสทิธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนกัเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ใช้กับนักเรียนกลุ่มเดี่ยวลักษณะ (One- to-one  Tryout) 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - เสียงเบาไป 

 

 

  

 

 

 

 

 

นักเรียน
คนที่ 

 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) หน่วย1 

(10 คะแนน) 
หน่วย2 

(10 คะแนน) 

1 5 8 13 13 
2 6 8 14 15 
3 7 8 15 16 

รวม 42 44 

เฉลี่ย 14.00 14.66 
E1/E2 = 70.00/73.00 
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ตารางที่ 8 การหาประสทิธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปทีี่ 4 ที่ใช้กับนักเรียนกลุม่เล็กลักษณะ (Small Group Tryout) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 - มีแนะน าเสียงบรรยายดีข้ึน 

 

 

 

 

 
 
 

นักเรียน
คนที่ 

 

คะแนนระหว่างเรียน 
รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) หน่วย1 

(10 คะแนน) 
หน่วย2 

(10 คะแนน) 

1 5 8 13 14 
2 6 8 14 15 
3 5 6 11 12 
4 8 8 16 14 
5 7 9 16 17 
6 5 7 12 13 
7 8 8 16 17 
8 6 8 14 14 
9 7 8 15 16 

รวม 127 132 

เฉลี่ย 14.11 14.66 
E1/E2 = 70.55/73.30 
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ตารางที่ 9 การหาประสทิธิภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนกัเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ที่ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 21 คน 
 

นักเรียน
คนที่ 

 

คะแนนระหว่างเรียน รวมคะแนน 
ระหว่างเรียน 
(20 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 
(20 คะแนน) 

หน่วย1 
(10 คะแนน) 

หน่วย2 
(10 คะแนน) 

1 8 7 15 16 
2 6 8 14 17 
3  9  8 17 14 
4 7 6 13 15 
5 8 9 17 17 
6 5 7 12 16 
7 4 9 13 17 
8 7 8 15 17 
9 5 8 13 14 
10 8 6 14 15 
11 6 7 13 16 
12 8 9 17 15 
13 5 8 13 17 
14 7 9 16 17 
15 8 10 18 17 
16 7 8 15 15 
17 9 9 18 17 
18 7 7 14 17 
19 8 9 17 20 
20 6 9 15 16 
21 8 8 16 17 

รวม 315 341 

เฉลี่ย 15.00 16.19 
E1/E2 =  75.0/80.95 
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ข้อเสนอแนะ 

 - มีภาพประกอบการบรรยายได้ดี 
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ตารางที่ 10 การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

นักเรียนคนที่  คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลังเรียน (X2) X1
2 X2

2 
1 14 16 196 256 
2 13 17 169 289 
3 13 14 169 196 
4 16 15 256 225 
5 15 17 225 289 
6 13 16 169 256 
7 14 17 196 289 
8 15 17 225 289 
9 13 14 169 196 
10 14 15 196 225 
11 13 16 169 256 
12 14 15 196 225 
13 15 17 225 289 
14 13 17 169 289 
15 16 18 256 324 
16 11 15 121 225 
17 12 17 144 289 
18 14 17 196 289 
19 14 18 196 324 
20 13 16 196 256 
21 15 17 225 289 
รวม 290 341 4063 5565  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13.80 16.19 S.D.=1.17  S.D.=1.25  
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ตารางที่ 11 การหาค่า  t-test   

 
 

นักเรียนคนที่  คะแนนก่อนเรียน (X1) คะแนนหลังเรียน (X2) D=(X1-X2) D2 
1 14 16 -2 4 

2 13 17 -4 16 

3 13 14 -1 1 

4 16 15 1 1 

5 15 17 -2 4 

6 13 16 -3 9 

7 14 17 -3 9 

8 15 17 -2 4 

9 13 14 -1 1 

10 14 15 -1 1 

11 13 16 -3 9 

12 14 15 -1 1 

13 15 17 -2 4 

14 13 17 -4 16 

15 16 18 -2 4 

16 11 15 -4 16 

17 12 17 -5 25 

18 14 17 -3 9 

19 14 18 -4 16 

20 13 16 -3 9 

21 15 17 -2 4 

รวม 290 341 -51 163 
t-test  =  7.95 
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การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  95 

ตารางที่ 12 ค่าความยากงา่ย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
หมายเหตุ   หมายถึง ข้อที่เลือกมาเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและ  
หลังเรียน 
 
 

 

ข้อสอบข้อที ่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที่เลอืก 

1 0.90 0.09  

2 0.80 0.27  

3 0.83 0.06  

4 0.67 0.18  

5 0.41 0.29  

6 0.64 0.16  

7 0.64 0.25  

8 0.51 0.20  

9 0.54 0.43  

10 0.83 0.33  

11 0.80 0.16  

12 0.67 0.36  

13 0.67 0.02  

14 0.77 0.10  

15 0.77 0.31  

16 0.87 0.11  

17 0.70 0.39  

18 0.67 0.41  

19 0.80 0.27  

20 0.87 0.07  
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แบบทดสอบก่อนเรียน สื่อการเรียนรู้ เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุขส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

           2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย x ลงใน
กระดาษค าตอบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที 1 

ก. เนื้อสัตว์ นม ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้ง      ข. ข้าว  แป้ง น้ าตาล เผือก มัน  

ค. พืชผัก 5 ส ี                              ง. อาหารประเภทไขมันสัตว์และพืช 

2. พืชผักสเีขียวและสีอื่นๆ จัดอยู่ในอาหารหลกัหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1     ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2     

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3    ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4 

3.  อาหารหลักหมู่ที่  4  คือข้อใด 

ก. ผักพืชสเีขียวและสีอื่นๆ  ข. ผลไม้ชนิดต่างๆ  

ค.เนื้อ นม ไข่ ถ่ัวเมล็ดแห้ง  ง. ไขมันจากพืชและสัตว์ 

4. อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหารเหมือนกัน 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1 และ 2    ข.อาหารหลกัหมูท่ี่ 2 และ 3 

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3 และ 4    ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4 และ 5  

5. อาหารหลักหมู่ที ่ 1  ให้สารอาหารในข้อใด 

ก. โปรตีน      ข. คาร์โบไฮเดรต      

ค.เกลอืแร่    ง. ไขมัน 

6. น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1     ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2   

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3    ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4  
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7.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที่  3  และ อาหารหลักหมู่ที่  4 

ก. ก๋วยเตี๋ยว ข้าว อ้อย   ข. เนื้อหมูติดมัน เครื่องในสัตว์    

ค. กล้วย ถ่ัวเขียว     ง. มะละกอ ฟักเขียว 

8.  ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว 

ก. ข้าว มันส าปะหลัง      ข. น้ าตาลทราย น้ าผึ้ง   

ค. นม โปรตีนเกษตร    ง. ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวฝักยาว 

9.  ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเช่ือม  จัดอยู่ในอาหารหลกัหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1     ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2   

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3    ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4  

10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่เดียวกับข้อใด 

ก. ถ่ัว    ข. เนย    

ค. น้ าตาล   ง. ผักต่างๆ 

11. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อใด 

ก. คุณค่าทางอาหาร    ข. ราคาอาหาร    

ค. รสชาติอาหาร   ง. สีสันของอาหาร 

12. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทางอาหารน้อยทีสุ่ด 

ก. ข้าวสุก    ข. หมูทอด   

ค. น้ าอัดลม   ง. กล้ยวบวชชี 

13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการด ี

ก. ร่างกายแข็งแรง    ข. ผิวพรรณดี   

ค. อารมณ์แจ่มใส   ง. ถูกทุกข้อ 
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14. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมากเกินไปกว่าที่ร่างกาย ต้องการแป้งจะเปลี่ยนเป็นอะไร 

ก. ไขมัน   ข. โปรตีน   

ค.คาร์โบไฮเดรต   ง. วิตามิน 

15. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืกอย่างไร 

ก. ราคาถูก   ข. รสชาติดี   

ค. ตามฤดูกาล   ง. เป็นที่นยิม 

16. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่นกัเรียนควรบริโภคอยา่งน้อยวันเว้นวัน 

ก. ไข่    ข. น้ ามันพืช   

ค. เครื่องในสัตว์   ง. อาหารทะเล 

17. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย  วันละกี่แก้ว 

ก. 1 แก้ว    ข. 1-2 แก้ว   

ค. 3 แก้ว   ง. วันเว้นวัน 

18. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด จะส่งผลเสียต่อการเป็นโรคใด 

ก. โรคอ้วน   ข. โรคมะเร็ง   

ค. โรคคอพอก   ง. โรคถุงลมโปรง่พอก 

19. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการรบัประทานอาหาร ใหป้ลอดภัยต่อร่างกาย 

ก. ความสะอาด   ข. ความประหยัด   

ค. ความสวยงาม   ง. ความรวดเร็ว 

20. อาหารชนิดใด บริโภคแล้วสง่ผลเสียต่อร่างกายมากทีสุ่ด 

ก. เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์    ข. นม    

ค. ขนมขบเค้ียว   ง. น้ าสมุนไพร 
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ข้อ เฉลย 

1 ก 

2 ค 

3 ข 

4 ค 

5 ก 

6 ก 

7 ง 

8 ง 

9 ข 

10 ข 

ข้อ เฉลย 
11 ก 

12 ค 

13 ง 

14 ก 

15 ค 

16 ก 

17 ก 

18 ก 

19 ก 

20 ก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน สื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

           2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย x ลงใน
กระดาษค าตอบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที่ 1 

ก. เนื้อสัตว์ นม ไข่ และถ่ัวเมล็ดแห้ง       ข. ข้าว แป้ง น้ าตาล เผือก มัน  

ค. พืชผัก 5 สี                                  ง. อาหารประเภทไขมันสัตว์และพืช 

2. อาหารหลักหมู่ที่  4  คือข้อใด 

ก. ผักพืชสเีขียวและสีอื่นๆ                   ข. ผลไม้ชนิดต่างๆ  

ค. เนื้อ นม ไข่ ถ่ัวเมล็ดแหง้                  ง. ไขมันจากพืชและสัตว์ 

3. อาหารหลักหมู่ที่  1  ให้สารอาหารในข้อใด 

ก. โปรตีน                                       ข. คาร์โบไฮเดรต      

ค. เกลือแร่                                     ง. ไชมัน 

4. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  3  และ อาหารหลักหมูท่ี่  4 

ก. ก๋วยเตี๋ยว ข้าว อ้อย                      ข. เนื้อหมูติดมัน เครื่องในสัตว์    

ค. กล้วย ถ่ัวเขียว                              ง. มะละกอ ฟักเขียว 

5. ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเช่ือม  จัดอยู่ในอาหารหลกัหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1                         ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2  

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3                         ง. อาหารหลักหมู่ที่ 5  

6. พืชผักสเีขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1                         ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2  

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3                         ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4  
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7. อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหารเหมือนกัน 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1 และ 2                ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2 และ 3 

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3 และ 4                ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4 และ 5 

8. น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 

ก. อาหารหลกัหมู่ที่ 1                        ข. อาหารหลักหมู่ที่ 2   

ค. อาหารหลักหมู่ที่ 3                       ง. อาหารหลักหมู่ที่ 4  

9. ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว 

ก. ข้าว มันส าปะหลัง                        ข. น้ าตาลทราย น้ าผึ้ง   

ค. นม โปรตีนเกษตร                         ง. ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวฝักยาว 

10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่เดียวกับข้อใด 

ก. ถ่ัว                                           ข. เนย    

ค. น้ าตาล                                     ง. ผักต่างๆ 

11. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทางอาหารน้อยทีสุ่ด 

ก. ข้าวสุก                                      ข. หมูทอด   

ค. น้ าอัดลม                                    ง. กล้ยวบวชชี 

12. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการ แปง้จะเปลี่ยนเป็นอะไร 

ก. ไขมัน                                        ข. โปรตีน   

ค. คาร์โบไฮเดรต                             ง. วิตามิน 

13. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่นกัเรียนควรบริโภคอยา่งน้อยวันเว้นวัน 

ก. ไข่                                            ข. น้ ามันพืช   

ค. เครื่องในสัตว์                               ง. อาหารทะเล 
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14. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด จะส่งผลเสียต่อการเป็นโรคใด 

ก. โรคอ้วน                                     ข. โรคมะเร็ง   

ค. โรคคอพอก                                 ง. โรคถุงลมโปรง่พอก 

15. อาหารชนิดใด บริโภคแล้วสง่ผลเสียต่อร่างกายมากทีสุ่ด 

ก. เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์                  ข. นม    

ค. ขนมขบเค้ียว                                ง. น้ าสมุนไพร 

16. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อใด 

ก. คุณค่าทางอาหาร                       ข. ราคาอาหาร    

ค. รสชาติอาหาร                            ง. สีสันของอาหาร 

17. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการด ี

ก. ร่างกายแข็งแรง                       ข. ผิวพรรณดี   

ค. อารมณ์แจ่มใส                          ง. ถูกทุกข้อ 

18. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืกอย่างไร 

ก. ราคาถูก                                 ข. รสชาติดี   

ค. ตามฤดูกาล                              ง. เป็นที่นยิม 

19. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย  วันละกี่แก้ว 

ก. 1 แก้ว                                ข. 1-2 แก้ว   

ค. 3 แก้ว                                       ง. วันเว้นวัน 

20. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการรบัประทานอาหาร ใหป้ลอดภัยต่อร่างกาย 

ก. ความสะอาด                            ข. ความประหยัด   

ค. ความสวยงาม                             ง. ความรวดเร็ว 
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ข้อ เฉลย 

1 ก 

2 ข 

3 ก 

4 ง 

5 ข 

6 ค 

7 ค 

8 ก 

9 ง 

10 ข 

ข้อ เฉลย 
11 ค 

12 ก 

13 ก 

14 ก 

15 ก 

16 ก 

17 ง 

18 ค 

19 ข 

20 ก 
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การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสือ่การเรียนรูโ้ดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนรู้                   
เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรบัครผูู้สอนนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4  
    

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

1. ส่วนน าของสื่อการเรียนรู้  
1.1 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

1.2 ให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น  
     (วัตถุประสงค์, เมนหูลัก , ค าแนะน า ฯลฯ) 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2. เน้ือหาสื่อการเรียนรู้  
2.1 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.3 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.4 มีการเรียงล าดับเนือ้หาทีเ่หมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.5 ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.6 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.7 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาที่ใช้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3. การใช้ภาษา 
3.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

3.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3.3 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 13   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

4. การออกแบบส่วนประกอบของสื่อการ
เรียนรู ้
4.1 ส่วนของภาพน่ิง (Image) 
  4.1.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.1.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ในการน าเสนอ 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
  4.1.3 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบสือ่
การเรียนรู ้

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.1.4 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพ
กับหน้าจอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.1.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย
ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.2 ส่วนของตัวอักษร (Text) 
  4.2.1 ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.2.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่าน
ง่าย 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.2.4 การจัดวางต าแหนง่ตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.2.5 ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
4.3 ส่วนของภาพเคลื่อนไหว (Animation)       
  4.3.1 ขนาดของภาพเคลื่อนไหวมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.3.2 ความชัดเจนของภาพเคลือ่นไหว +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.3.3 ความสามารถในการสื่อความหมายได้
ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 13   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

  4.3.4 ความต่อเนื่องของภาพเคลื่อนไหว  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.3.5 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพ
กับหน้าจอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.4 ส่วนของเสียงบรรยายและเสยีงประกอบ 
(Audio)  
  4.4.1 ระดับความดังของเสียงที่ใช้ในการ
อธิบายเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.2 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.4.3 น้ าเสียงและจงัหวะของเสียงบรรยาย
สร้างความน่าสนใจในการน าเสนอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.4 ระดับความดังของเสียงเอฟเฟ็กซ์
ประกอบสื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.5 เสียงเอฟเฟ็กซ์ช่วยสร้างความน่าสนใจใน
การน าเสนอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction)       
  5.1 ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้โดย
การใช้เมาส์ได้อย่างสะดวก 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.2 การควบคุมสื่อการเรียนรู้ท าได้ง่ายและ
สะดวก 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในหน่วยการเรียน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  5.4 การให้ข้อมลูย้อนกลับมีความเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
  5.5 เวลาในการน าเสนอสื่อการเรียนรูม้ีความ
เหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

  5.6 ผู้เรียนสามารถกลบัมาทบทวนบทเรียน
จากสือ่การเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 13   (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

6. ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู้ต่อการ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

      

  6.1 ความสอดคล้องของสื่อการเรียนรูก้ับกลุ่ม
สาระวิชา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  6.2 เนื้อหาของสื่อมรีายละเอียดครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  6.3 การน าเสนอรายละเอียดของเนื้อหามีการ
แสดงเป็นล าดับข้ันตอน 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

  6.4 การออกแบบของสื่อการเรียนรู้มีความ
น่าสนใจ 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

  6.5 ความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู ้ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  6.6 สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมตอ่การ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 40 44 36 120 0.90 ใช้ได ้
 

ตอนท่ี 2  ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
2.1  ด้านส่วนน าของสื่อการเรียนรู้  
 -มีความน่าสนใจ 
2.2  ด้านเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้  
 - มีการใช้ภาพแทนตัวอักษรจะดีกว่าน้ี 
2.3  ด้านการใช้ภาษา 
 - เหมาะสม 
2.4  ด้านการออกแบบส่วนประกอบของสื่อการเรียนรู้ 
2.5  ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
 - ปฎิสัมพันธ์น้อยมาก อาจเพิ่มเกมหรอืลูกเล่น อาจดีข้ึน แต่ก็เหมาะสมอยู่แล้ว 
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสือ่การเรียนรูโ้ดยผู้เช่ียวชาญด้านสื่อการเรียนรู้                       
เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  
 
    

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

1. ส่วนน าของสื่อการเรียนรู้  
1.1 เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

1.2 ให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น  
     (วัตถุประสงค์, เมนหูลัก , ค าแนะน า ฯลฯ) 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2. เน้ือหาสื่อการเรียนรู้  
2.1 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.3 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.4 มีการเรียงล าดับเนือ้หาทีเ่หมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.5 ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.6 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.7 เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั
ระยะเวลาที่ใช้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3. การใช้ภาษา 
3.1 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

3.2 สื่อความหมายได้ชัดเจน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3.3 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางที่  14 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

4. การออกแบบส่วนประกอบของสื่อการ
เรียนรู ้
4.1 ส่วนของภาพน่ิง (Image) 
  4.1.1 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.1.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ในการน าเสนอ 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
  4.1.3 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบสือ่
การเรียนรู ้

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.1.4 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพ
กับหน้าจอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.1.5 ความสามารถในการสื่อความหมาย
ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.2 ส่วนของตัวอักษร (Text) 
  4.2.1 ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจนเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.2.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่าน
ง่าย 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

  4.2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.2.4 การจัดวางต าแหนง่ตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.2.5 ความถูกต้องของข้อความตามหลักภาษา +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
4.3 ส่วนของภาพเคลื่อนไหว (Animation) +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.3.1 ขนาดของภาพเคลื่อนไหวมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.3.2 ความชัดเจนของภาพเคลือ่นไหว +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.3.3 ความสามารถในการสื่อความหมายได้
ชัดเจนและสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่  14 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC สรุป 
1 2 3 

  4.3.4 ความต่อเนื่องของภาพเคลื่อนไหว  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.3.5 การจัดต าแหนง่และความสมดลุของภาพ
กับหน้าจอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.4 ส่วนของเสียงบรรยายและเสยีงประกอบ 
(Audio)  
  4.4.1 ระดับความดังของเสียงที่ใช้ในการอธิบาย
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.2 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  4.4.3 น้ าเสียงและจงัหวะของเสียงบรรยายสร้าง
ความน่าสนใจในการน าเสนอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.4 ระดับความดังของเสียงเอฟเฟ็กซป์ระกอบ
สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  4.4.5 เสียงเอฟเฟ็กซ์ช่วยสร้างความน่าสนใจใน
การน าเสนอ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction)       
  5.1 ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้โดย
การใช้เมาส์ได้อย่างสะดวก 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.2 การควบคุมสื่อการเรียนรู้ท าได้ง่ายและ
สะดวก 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.3 การเช่ือมโยงเนื้อหาในหน่วยการเรียน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
  5.4 การให้ข้อมลูย้อนกลับมีความเหมาะสม +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
  5.5 เวลาในการน าเสนอสื่อการเรียนรูม้ีความ
เหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

  5.6 ผู้เรียนสามารถกลบัมาทบทวนบทเรียนจาก
สื่อการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 35 39 33 107 0.91  
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผูท้รงคุณวุฒิตอ่แบบทดสอบก่อนเรียนสื่อการเรียนรู้                        
เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข ส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 อาหารหลัก 5 หมู่       
1.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ใน
อาหารหลกัหมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.  อาหารหลักหมู่ที ่ 4  คือข้อใด +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4.  อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหาร
เหมอืนกัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5.  อาหารหลักหมู่ที ่ 1  ให้สารอาหารในข้อ
ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6.  น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหาร
หลัก หมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

7.  ข้อใดคืออาหารหลกัหมู่ที ่ 3  และ
อาหารหลกัหมูท่ี ่ 4 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8.  ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
9.  ก๋วยเตี๋ยว เผือกกวน มันเทศเช่ือม จัดอยู่
ในอาหารหลักหมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่เดียวกับ
ข้อใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

ส่วนท่ี 2 การบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

      

11. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อใด +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
12. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทาง
อาหารน้อยที่สุด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการด ี +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 15  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 

14. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมาก
เกินไปกว่าทีร่่างกาย ต้องการแปง้จะ
เปลี่ยนเป็นอะไร 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

15. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืก
อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

16. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่
นักเรียนควรบรโิภคอย่างน้อยวันเว้นวัน +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

17. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับ
วัย      วันละกี่แก้ว +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

18. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวาน
จัดและเค็มจัด จะสง่ผลเสียต่อการเป็น
โรคใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

19. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการรบัประทาน
อาหาร  
ให้ปลอดภัยต่อร่างกาย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

20. อาหารชนิดใด บริโภคแล้วสง่ผลเสีย
ต่อร่างกายมากทีสุ่ด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 20 20 18 58 0.97  
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบทดสอบหลงัเรียนเรียนสื่อการเรียนรู้ เรื่อง            
กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 
 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี 
X IOC 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 อาหารหลัก 5 หมู่  
1. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่ 1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2. อาหารหลักหมู่ที ่ 4  คือข้อใด +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3. อาหารหลักหมู่ที ่ 1  ให้สารอาหาร
ในข้อใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4. ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที ่ 3  และ 
อาหารหลกัหมูท่ี ่ 4 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศ
เช่ือม  จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6. พืชผักสเีขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ใน
อาหารหลกัหมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

7. อาหารหลักหมู่ใดใหส้ารอาหาร
เหมอืนกัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8. น้ าเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ใน
อาหารหลกัหมู่ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

9. ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
10. น้ ามันพืชจัดเป็นอาหารหลกัหมู่
เดียวกับข้อใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

ส่วนท่ี 2 การบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการ  

 

11. ข้อใดจัดเป็นอาหารทีม่ีคุณค่าทาง
อาหารน้อยที่สุด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

12. การบรโิภคอาหาร ควรค านึงถึงข้อ
ใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากภาวะ
โภชนาการด ี

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 16   (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านท่ี X IOC ข้อเสนอแน
ะ 

1 2 3 
14. แป้งให้พลังงาน แต่ถ้าบรโิภคมาก
เกินไปกว่าทีร่่างกายต้องการ แป้งจะ
เปลี่ยนเป็นอะไร 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

15. การเลอืกซื้อผักผลไม้ ควรเลอืก
อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

16. อาหารประเภทโปรตีนย่อยง่ายที่
นักเรียนนควรบรโิภคอย่างน้อย วันเว้น
วัน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

17. นักเรียนควรดื่มนมให้เหมาะสมกับ
วัย  วันละกี่แก้ว 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

18. ถ้านักเรียนบริโภคอาหารรสหวาน
จัดและเค็มจัดจะส่งผลเสียต่อเป็น           
โรคใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

19. อาหารประเภทใด บริโภคแล้ว
ส่งผลเสียต่อร่างกายมากทีสุ่ด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

20. สิ่งใดส าคัญทีสุ่ดในการับประทาน
อาหาร ใหป้ลอดภัยต่อร่างกาย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 20 20 18 58 0.97  
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของครูทีม่ีต่อสือ่การเรียนรู้ 
เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านท่ี 

X IOC ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 

1.ส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม 
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
1.3 หลังเรียนเสร็จแล้วท าให้มีความรู้เพิม่ขึ้น +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
1.4 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถ
เก็บบันทึกข้อมูลการเรียนได้ดี 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

1.5 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถ
ใช้งานได้ง่าย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.การน าเขา้สู่บทเรียน 
2.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียนสามารถท าให้นักเรียน
ทราบถึงหัวเรื่องของเนื้อหาทีจ่ะเรียนได้ดี 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเร้าความ
สนใจได้ดี 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.3 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหว
เร้าความสนใจ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.4 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ตัวหนังสือเร้า
ความสนใจได้ดีเพียงใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.5 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้เสียงประกอบเร้า
ความสนใจได้ดี 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่  17  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านท่ี 

X 
IOC 

 
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 

3.การน าเสนอเน้ือหา 
3.1 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  ช่วยให้สามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  สามารถท าให้
การเรียนมีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน และสามารถ
กระตุ้นใหเ้กิดความสนใจได้ 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

3.4 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3.5 มีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่าง
ชัดเจน 

+1 +1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

4. การสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย    
4.1 สื่อมีความสนุกสนาน 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

4.2 สื่อสามารถทบทวน และสรุปเนื้อหาที่เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4.3 เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4.4 สื่อให้ผลย้อนกลบัในทันที สามารถวัดความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมของสื่อการเรยีนรู้ต่อการ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.1 เนื้อหาของสื่อมีความสอดคล้องกับกลุม่สาระ
วิชา 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.2 สื่อการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของการเรียนได้ง่ายข้ึน  

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางที่  17  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านท่ี 

X IOC ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 

  5.3 สื่อการเรียนรู้ช่วยท าให้ทราบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว  

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.4 สื่อการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใน
บทเรียนได้มากข้ึน  

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

  5.5 ครูสามารถน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนจากการเรียนรูจ้ากสื่อไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 24 25 21 73 0.97  
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อสือ่การ
เรียนรู้เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 

รายการประเมิน 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านท่ี 

X 
 

IOC 
 

ข้อเสนอ 
แนะ 

1 2 3 

1.ส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม 
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
1.3 หลังเรียนเสร็จแล้วท าให้มีความรู้เพิม่ขึ้น +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
1.4 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถเก็บ
บันทึกข้อมลูการเรียนได้ดี 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

1.5 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถใช้
งานได้ง่าย 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.การน าเขา้สู่บทเรียน 
2.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียนสามารถท าให้นักเรียนทราบ
ถึงหัวเรือ่งของเนื้อหาที่จะเรียนได้ดี 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเร้าความสนใจได้
ดี 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2.3 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเร้า
ความสนใจ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.4 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ตัวหนังสือเร้าความ
สนใจได้ดีเพียงใด 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

2.5 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้เสียงประกอบเร้า
ความสนใจได้ดี 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.การน าเสนอเน้ือหา 
3.1 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  ช่วยให้สามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  สามารถท าให้การ
เรียนมีความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านท่ี 

X 
 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 

3.3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน และสามารถกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจได ้

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

3.4 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3.5 มีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่าง
ชัดเจน 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4. การสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย    
4.1 สื่อมีความสนุกสนาน 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.2 สื่อสามารถทบทวน และสรุปเนื้อหาที่เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4.3 เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4.4 สื่อให้ผลย้อนกลบัในทันที สามารถวัดความเข้าใจ
ในเนื้อหาทีเ่รียนได ้

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 17 19 16 52 0.91  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้  
เรื่อง  กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

................................ 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่อง กินดีชีวิตเป็นสุข  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โดยใส่เครื่องหมาย ( √ )  ลงในช่องความคิดเห็นพร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาแบบสอบถามต่อไป 
 
ตอนท่ี  1   แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1.  เพศ      ชาย     หญิง 
 

2.  อายุ       8 ปี               9 ปี       
 

3.  นักเรียนระดบัช้ัน  

   ประถมศึกษาปีที่ 4/1     ประถมศึกษาปีที่ 4/2 
 
ตอนท่ี  2  รายการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
5 = มากที่สุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหต ุ

5 4 3 2 1 

1.ส่วนประกอบโดยท่ัวไปของโปรแกรม 
1.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 

      

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม       
1.3 หลังเรียนเสร็จแล้วท าให้มีความรู้เพิม่ขึ้น       
1.4 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถเก็บ
บันทึกข้อมลูการเรียนได้ดี 

      

1.5 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มลัติมเีดียสามารถใช้งานได้
ง่าย 
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

2.การน าเขา้สู่บทเรียน 
2.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียนสามารถท าให้นักเรียนทราบถึงหัว
เรื่องของเนื้อหาที่จะเรียนได้ดี 

      

2.2 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเร้าความสนใจได้ดี       
2.3 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวเร้าความ
สนใจ 

      

2.4 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้ตัวหนังสือเร้าความสนใจ
ได้ดีเพียงใด 

      

2.5 การน าเข้าสูบ่ทเรียนมีการใช้เสียงประกอบเร้าความ
สนใจได้ดี 

      

3.การน าเสนอเน้ือหา 
3.1 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  ช่วยให้สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายข้ึน 

      

3.2 เทคนิคในการน าเสนอเนื้อหา  สามารถท าให้การเรียน
มีความน่าสนใจ 

      

3.3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน และสามารถกระตุ้นให้
เกิดความสนใจได ้

      

3.4 ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม       
3.5 มีการยกตัวอย่างภาพประกอบการสอนอย่างชัดเจน       
4. การสรุปบทเรียนสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย    
4.1 สื่อมีความสนุกสนาน 

      

4.2 สื่อสามารถทบทวน และสรุปเนื้อหาที่เรียนได้       
4.3 เนื้อหาในสื่อมีความยากง่ายเหมาะสมกับเวลา       
4.4 สื่อให้ผลย้อนกลบัในทันที สามารถวัดความเข้าใจใน
เนื้อหาทีเ่รยีนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***  ขอขอบคุณนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามความพงึพอใจในครั้งนี้  *** 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอย่างสื่อการเรียรู้ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสขุ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
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               ภาพที่ 2 แสดงภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  
 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพที่ 4 แสดงภาพหน้าลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียน 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพหน้ายินดีตอนรับ เข้าสู่เมนูหลัก 
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ภาพที่ 6 แสดงภาพหน้าเมนหูลกัของบทเรียน 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงภาพหน้าค าแนะน าการใช้โปรแกรม 
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ภาพที่ 8 แสดงภาพหน้าค าแนะน าการใช้โปรแกรม 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงภาพหน้าค าแนะน าเรื่องปุม่ 
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ภาพที่ 10 แสดงภาพหน้าเมนูเนือ้หาของบทเรียน 
 

 

ภาพที่ 11 แสดงภาพหน้าอาหารหลัก 5 หมู ่
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ภาพที่ 12 แสดงภาพหน้าอาหารหลักหมู่ที่ 1 
 

 

ภาพที่ 13 แสดงภาพหน้าอาหารหลักหมู่ที่ 2 
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ภาพที่ 14 แสดงภาพหน้าอาหารหลักหมู่ที่ 3 

 

 

ภาพที่ 15 แสดงภาพหน้าอาหารหลักหมู่ที่ 4 
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ภาพที่ 16 แสดงภาพหน้าอาหารหลักหมู่ที่ 5 
 

 

ภาพที่ 17 แสดงภาพหน้าอาหารหลักของโภชนาการ 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพหน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

ภาพที่ 19 แสดงภาพหน้าแบบทดสอบ 
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ภาพที่ 20 แสดงภาพหน้าผลการสอบหลังเรียน 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน และภาพกิจกรรมการด าเนินการทดลอง 
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คู่มือการใช้งาน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

เร่ือง “กินดีชีวิตก็เป็นสุข”  ส าหรับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

โรงเรียนวัดบ้านหลวง  (บวัราษฎร์บ ารุง) (ส าหรับนักเรียน) 

 

จัดท าโดย   

ชื่อ นายนพพล สุดชารมย ์  

รหัสนักศึกษา 58902303  

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าน า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง “กินดีชีวิตก็เป็นสุข” ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา และพละศึกษาโดยมีนวัตกรรมเข้า

มาช่วยในการสอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยน าสื่อบทเรียน

มัลติมีเดียไปเปิดคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค นักเรียนสามารถเรียนรู้

และปฎิสัมพันธ์ร่วมกับบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและสนใจกับการ

เรียนมากข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์อ.ดร.

สมาธิ นิลวิเศษ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้สนับสนุนให้ค าแนะน าในการจัดท า

สื่อบทเรียนมัลติมีเดียในครั้งนี้ 

นพพล สุดชารมย์  
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บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุขส าหรับ นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน

วัดบ้านหลวง  (บัวราษฎร์บ ารุง) มีเนื้อหาประกอบด้วย  อาหารหลัก 5 หมู่ และหลักของโภชนาการ  

พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

คุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

-ความละเอียดจอภาพ  1024*768 ข้ึนไป 

-หน่วยความจ า 2 GB ข้ึนไป 

-ระบบปฏิบัติการ windows 7 ข้ึนไป   

-DVD-ROM ความเร็ว 8 X ข้ึนไป 

 

ผู้ใช้งานส าหรับนักเรียน 

ขั้นตอนการเปิดโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดีย 

1.  ท าการใส่แผ่น  DVD – ROM  ในเครื่องคอมคอมพิวเตอร ์

2. เมื่อเปิดไฟล์แผ่น เรียบร้อย จะแสดง โปรแกรมบทเรียนมัลติมี เดีย   2 ไฟล์ดังนี้                

1.แบบทดสอบก่อนเรียน 2.เนื้อหาเรื่อง  เรื่อง กินดี ชีวิตก็เป็นสุขส าหรับ นักเรียน              

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดบ้านหลวง  (บัวราษฎร์บ ารุง) มีเนื้อหาประกอบด้วย  

อาหารหลัก 5 หมู่ และหลักของโภชนาการ  พร้อมแบบทดสอบหลังเรียน ดังรูปภาพที่1 
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รูปภาพที่ 1   หน้าจอเปิดแผ่นโปรแกรมบทเรียนมลัติมเีดีย เรื่อง  กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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ขั้นตอนการเปิดโปรแกรมแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

1.ท าการคลิกขวา แล้วเลือก “Run  as administrator” จากนั้นรอเปิดสกัครู่ ดังรปูภาพที่ 2 

 

รูปภาพที่ 2 หน้าจอการเปิด โปรแกรมบทเรียนมลัติมีเดีย แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็น
สุข 

2.หลงัจากนั้น จะแสดงหน้าจอเพือ่เข้าสูร่ะบบ ดังรูปภาพที่ 3 

 

รูปภาพที่ 3 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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3.เมื่อ ท าการ เข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะท าการ ไปยังหน้าจอ ค าช้ีแจง การท าแบบสอบก่อน

เรียน  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  ดังรูปภาพที่ 4 

 

รูปภาพที่ 4 หน้าจอ การค าช้ีแจง   ช้ีแจง การท าแบบสอบกอ่นเรียน  เรือ่ง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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4.หลังจากนั้น  ท าการกดปุ่ม “เริ่มท าข้อสอบ”  จากนั้นจะมาหน้าจอ ข้อสอบ ปรนัย มีทั้งหมด 20 

ข้อ 20คะแนน อาจารย์สามารถกดเลือกค าตอบ แล้วกดปุ่ม “ส่งค าตอบ” แล้วระบบจะบอก “ถูกต้อง

ค่ะ” หรือ “ตอบผิดค่ะ” จากนั้นหากต้องการท าข้อสอบข้อต่อไป ให้ท าการ ดับเบิ้ลคลิกโจทย์ 2 ครั้ง 

เพื่อท าการเปลี่ยนข้อต่อไป ดังรูปภาพที่ 5 

 

 

รูปภาพที่ 5 หน้าจอข้อสอบปรนัย  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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5.เมื่อ ท าข้อสอบปรนัยเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ระบบแสดงผลการสอบก่อนเรียน ได้แก่ ผลคะแนนคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์  คะแนนเต็มเป็นเปอร์เซ็นต์ (200 %)  จ านวนที่ข้อตอบถูก และจ านวนข้อสอบทั้งหมด 

ทั้งนี้ หากข้อสอบตอบถูก 

มากกว่าหรือเท่ากับ 100 % จะถือว่าผู้ใช้สอบผ่าน และหากข้อสอบตอบถูก น้อยกว่า 100 % จะถือว่า

ผู้ใช้งานสอบตก ดังรูปภาพที่ 6 

 

รูปภาพที่ 6 หน้าจอผลการท าแบบทดสอบกอ่นเรียน   เรื่องกินดีชีวิตก็เป็นสุข 

6.หากต้องการดเูฉลย ผู้ใช้สามารถดูข้อมลูค าตอบที่ถกูต้องได้  เพียงท าการกดปุ่ม “เฉลย”  แสดงผล

ดังรูปภาพที่ 7 

 

รูปภาพที่ 7 หน้าจอเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กินดชีีวิตก็เป็นสุข 
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ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม เรื่อง  กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

1.ท าการคลิกขวา แล้วเลือก “Run  as administrator” จากนั้นรอเปิดสกัครู่ ดังรปูภาพที่ 8 

 

  รูปภาพที่ 8  หน้าจอการเปิด โปรแกรมบทเรียนมัลตมิีเดีย แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กินดี

ชีวิตก็เป็นสุข 

2.หลงัจากนั้น จะแสดงหน้าจอเพือ่เข้าสูร่ะบบ ดังรูปภาพที่ 9 

 

รูปภาพที่ 9 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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3.เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไปหน้าจอเมนหูลัก กินดีชีวิตก็เป็นสขุ ก็จะมี 

ค าแนะน าการใช้โปรแกรม  เมนเูนื้อหา เมนูแบบทดสอบหลงัเรียน และเมนูผูจ้ัดท า ดังรปูภาพที่ 10 

 

รูปภาพที่ 10 หน้าจอ เมนูหลัก เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

4.เมื่อท าการคลิกเมนู ค าแนะน าการใช้โปรแกรม  ก็แสดงผลหน้าจอ เมนู วัตถุประสงค์  เมนู

ค าแนะน าวิธีการเรียน และเมนูค าแนะน าเรื่องปุ่ม ดังรูปภาพที่ 11 

 
รูปภาพที่ 11 หน้าจอ เมนูค าแนะน าการใช้โปรแกรม  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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5.เมื่อคลกิปุม่ เมนูวัตถุประสงค์ ก็แสดงหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 12 

 

 

รูปภาพที่ 12 หน้าจอ เมนูวัตถุประสงค์  เรือ่ง กินดีชีวิตก็เปน็สุข 

 

6.เมื่อคลกิปุม่ เมนูค าแนะน าวิธีการเรียน  ก็แสดงหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 13 

 

รูปภาพที่ 13 หน้าจอ เมนูค าแนะน าวิธีการเรียน   เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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7. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูค าแนะน าเรื่องปุ่ม ก็แสดงหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 14 

แนะน าเรื่องปุ่ม ก็แสดงหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 14 

 

รูปภาพที่ 14 หน้าจอ เมนูค าแนะน าเรื่องปุ่ม เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

8. เมื่อคลิกปุ่ม เมนผูู้จัดท า ก็แสดงหน้าจอ ดังรูปภาพที่ 15 

 

รูปภาพที่ 15 หน้าจอ เมนูผูจ้ัดท า เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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9. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูเนื้อหา ก็แสดงหน้าจอ ข้อมูลเนื้อหา แบ่งตามเมนู ดังนี้  1.เมนูอาหารหลัก 5 หมู่ 

2. เมนูอาหารหมู่ที่ 1  3.เมนูอาหารหมู่ที่ 2 4.เมนูอาหารหมู่ที่ 3 5.เมนูอาหารหมู่ที่ 4 6.เมนูอาหาร

หมู่ที่ 5 และเมนูหลักของโภชนาการ ดังรูปภาพที่ 16 

 

รูปภาพที่ 16 หน้าจอ เมนูเนื้อหา เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

10.เมื่อคลิกปุ่ม เมนูอาหารหลัก 5 หมู่ ก็แสดงหน้าจอ เนื้อหา ข้อมูล อาหารหลัก 5 หมู่ จะแสดง 

ภาพ และเสียงบรรยาย ออกมา ดังรูปภาพที่ 17 

 

รูปภาพที่ 17 หน้าจอ ข้อมลูเนือ้หา อาหารหลัก 5 หมู่ เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

 

 



  150 

11.เมื่อคลกิปุ่ม  เมนูแบบทดสอบหลังเรียน ไปยังหน้าจอ ค าช้ีแจง การท าแบบทดสอบหลังเรียน  

เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข  ดังรูปภาพที่ 18 

 

รูปภาพที่ 18  หน้าจอ การค าช้ีแจง  การท าแบบสอบหลังเรยีน  เรื่อง กินดีชีวิตก็เป็นสุข 

12.หลังจากนั้น  ท าการกดปุ่ม “เริ่มท าข้อสอบ”  จากนั้นจะมาหน้าจอ ข้อสอบ ปรนัย มีทั้งหมด 20 

ข้อ 20คะแนน ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกค าตอบ แล้วกดปุ่ม “ส่งค าตอบ” แล้วระบบจะบอก”ถูกต้อง

ค่ะ” หรือ “ตอบผิดค่ะ” จากนั้นหากต้องการท าข้อสอบข้อต่อไป ให้ท าการ ดับเบิ้ลคลิกโจทย์ 2 ครั้ง 

เพื่อท าการเปลี่ยนข้อต่อไป ดังรูปภาพที่ 19 

 

รูปภาพที่ 19 หน้าจอข้อสอบปรนัย  แบบทดสอบกอ่นเรียน เรื่องกินดีชีวิตก็เป็นสุข 
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13.เมื่อ ท าข้อสอบปรนัยเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ระบบแสดงผลการสอบหลงัเรียน ได้แก่ ผลคะแนนคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์  คะแนนเต็มเป็นเปอร์เซ็นต์ (200 %)  จ านวนที่ข้อตอบถูก และจ านวนข้อสอบทัง้หมด 

ทั้งนี้ หากข้อสอบตอบถูกมากกว่าหรือเท่ากับ 160 % จะถือว่าผู้ใช้สอบผ่าน และหากข้อสอบตอบถูก 

น้อยกว่า 160 % จะถือว่าผู้ใช้สอบตก ดังรปูภาพ ที่ 20 

   

รูปภาพที่ 20  หน้าจอผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน   เรือ่งกินดีชีวิตก็เป็นสุข 

14.หากต้องการดูเฉลย ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลค าตอบที่ถูกต้องได้  เพียงท าการกดปุ่ม “เฉลย”  แสดงผล

ดังรูปภาพที่ 21 

 

รูปภาพที่ 21 หน้าจอเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กินดชีีวิตก็เป็นสุข 

 

เสยีใจด้วยค่ะ คุณไม่ผ่านค่ะ 

ผลการสอบหลงัเรียน 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการด าเนินการทดลอง 
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ภาพที่ 21 แสดงภาพการเรียนเข้าสู่บทเรียน 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงภาพแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพที่ 23 แสดงภาพการเข้าสู่บทเรียนอาหารหลกั 5 หมู ่
 

 

ภาพที่ 24 แสดงภาพแบบทดสอบหลงัเรียน 
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