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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน
(2) ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นจากการเรีย นการสอนดว ยสื่อ เลิรน นิง อ็อ บเจกต และ (3) ศึก ษาความพึง
พอใจที่มีตอสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวานสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองและเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 30
คน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตเปนเครื่องมือ
ในการทดลองและเก็บขอมูล สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบคาที ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ความเชื่อมั่น และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานและหาประสิทธิภาพโดยใชคา E1/E2 และวิธีการทางสถิติ t-test
dependent samples ผลการวิจัยพบวา (1) เลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 91.11/93.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (90/90) (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ(3) ผลประเมินความพึงพอใจ
ที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกตอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83
คําสําคัญ : เลิรนนิงอ็อบเจกต นักศึกษาพยาบาล โภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน
Abstract
The objectives of this research were (1) to develop learning objects on nutrition for diabetic patients with
undergraduate nursing students, (2) to identify learning achievement of undergraduate nursing students studying
with learning objects on nutrition for diabetic patients, and (3) to study the undergraduate nursing student
satisfaction of learning objects on nutrition for diabetic patients. The sample was thirty first year nursing students
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at Boromarajonani Nursing College in Saraburi Province. The instruments used in the study were (1) learning
objects on nutritional calculation for diabetic patients, (2) an achievement test to compare the pre-test and post-test
scores of the undergraduate nursing students studying with learning objects on nutrition for diabetic patients, and
(3) a questionnaire on student satisfaction on learning objects on nutritional calculation for diabetic patients. Using
descript statistic and dependent sample t-test. The results were presented as follows: (1) The efficiency of the
learning objects on nutrition for diabetic patients was 91.11/93.17 which was higher than the criteria of 90/90,
(2) The learning achievement of the undergraduate nursing students after studying with learning objects on
nutrition for diabetic patients measured by the posttest scores was significantly higher than the pre-test scores at the
0.05 level of significance, and (3) The overall level of undergraduate nursing students’ satisfaction on learning
objects on nutrition for diabetic patients was highest with the average score of 3.83.
Keywords: learning objects, undergraduate nursing students, nutrition for diabetic patients
ไดคนที่มีคุณภาพ ครูตองพัฒนาวิธีการคิด กระตุนให
นักเรียนคิด ฝกใหนักเรียนเปนคนอยากรูอยากเห็น จัด
การศึกษาคนควาใหเ ด็ก เกิด การสงสัย สนุก กับ การ
เรียน ซุกซนกับความรู ใหความสําคัญกับนักเรียนที่มี
ความคิดที่แตกตางแหวกแนว” และพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแหง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 มาตรา 24 (5)
ระบุ ว า ควรส งเสริ มสนั บสนุ นให ผู สอนสามารถจั ด
บรรยากาศสภาพแวดล อม สื่ อการเรี ยนและอํ านวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนและมีความรอบรู
[1]
จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาว
ผูวิจัย มีความคิดวาหากมีการพัฒนาและนําเลิรนนิง
อ็อบเจกตมาใชประกอบการเรียนการสอนเพื่อ เสริม
ความรูความเขาใจใหกับผูเรียน จะทําใหผูเรียนเกิด
ความเขา ใจเนื้อหาวิชาอยางถองแท รวมทั้งเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรูและการฝกหัดได
เปนอยางดี [2]
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเลิรนนิงอ็อบเจกต
เกี่ ยวกั บโภชนาการผู ป วยโรคเบาหวาน [3] เพื่ อ
เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องน้ําหนักมาตรฐาน

1. บทนํา
การปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบั นการศึ กษาในสั งกั ดสถาบั นพระบรมราช
ชนกมีเปาหมาย คือ การพัฒนารูปแบบการศึกษาที่มี
การสรางบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
โดยคุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ของบั ณ ฑิ ต ได แ ก เปน ผู รู
และเขาใจในศาสตรที่ตนศึกษาอยางถองแท มีความรู
และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสามารถนําความรูไปใชให
เกิ ดประโยชน อย างมี วิ จารณญาณและความใฝ รู อย าง
ต อเนื่ องบนพื ้น ฐานของความเขา ใจมนุษ ยแ ละ
สัง คมที ่เ ปน จริง โดยผู ส อนตอ งวางรากฐานให
ผูเ รีย นไดเ รีย นรูในศาสตรที่ตนเองศึกษาอยางถองแท
มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาอยางแทจริง
การจัด รูป แบบการเรีย นการเรีย นการสอน
นั้น ผูส อนตองวางแผนบริห ารจัดการเรียนการสอน
ให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ วิ ช าที่ เ รี ย น เพื่ อ ให
ผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจมากที่สุด ดังพระราชบัญญัติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ความวา “ตองชวยกัน
ใหการศึกษาดีขึ้นโดยเนนกระบวนการคิด วิธีคิด เพื่อ
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อยางชัดเจน ผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาได
งา ย ตรงตามวัต ถุป ระสงคก ารเรีย นรู ที่ กํ าหนดได
อย า งเหมาะสมและบรรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว
เพื่อที่จะไดนําความรูความเขาใจในศาสตรวิชาของ
การเปนอาชีพพยาบาลไปใชเพื่อการประกอบอาชีพของ
การเปนพยาบาลตามคุณลักษณะที่สําคัญของบัณฑิต คือ
เป นผู รู และเข าใจในศาสตร ที่ ตนศึ กษาอย างถ องแท มี
ความรูและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สามารถนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนอยางมีวิจารณญาณและความใฝรู
อย างต อเนื่ องบนพื้ นฐานของความเข าใจมนุ ษย แ ละ
สังคมที่เปนจริง
การวิ จัยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค เพื่ อ (1) พั ฒนา
เลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบา
หวาน (2) เพื่อประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย
สื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีตอสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวย
โรคเบาหวานสําหรับนักศึกษาพยาบาล

และปริ ม าณพลั ง งานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
เนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
นั้ น นั กศึ กษาต องมี ความรู ความเข าใจในเนื้ อหาวิ ชา
อยางถองแท โดยนอกจากเอกสารและตําราเรียน ผูสอน
ตองมีสื่อการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
และเขาใจไดดียิ่งขึ้น สําหรับรายวิชาโภชนาการ เรื่อง
น้ําหนักมาตรฐานและปริมาณพลังงานนั้น เปนเรื่องที่
มีความสําคัญและตองการใหผูเรียนเรียนรูอยางเขาใจ
และเกิดความแมนยํา เพราะตองดูแลผูปวยใหปลอดภัย
ซึ่งเปนหัวใจของอาชีพการพยาบาล ดังนั้นการจัดการ
เรีย นการสอนในหลัก สูต รพยาบาลศาสตรที ่มี
คุณลักษณะสําคัญของบัณฑิต คือ เปนผูรูและเขาใจใน
ศาสตร ที่ ต นศึ ก ษาอย า งถ อ งแท มี ค วามรู แ ละมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ ผูสอนจึงตองจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม แปลกใหม นา สนใจ และดึง ดูด ความ
สนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจนเกิด
ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน สื่อการเรียนการ
สอนจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน และ
ความตองการสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหมแ ละ
แตกตา งจากสื ่อ ที ่เ คยใชใ นการเรีย นการสอน
สําหรับ วิทยาลัยพยาบาลนั้น นอกจากจะใชเอกสารและ
ตําราเรียนที่เปนสื่อการเรีย นการสอนแบบดั้งเดิม ใน
การเรียน ผูเรียนก็จะตองอานหนังสือมากมายเพื่อทํา
ความเขาใจในเรื่องแตละเรื่องที่ตนเรียน ซึ่งยังขาดสื่อ
ที่ น า สนใจ แปลกใหม และแตกต าง โดยยั งมี ความ
ต องการเป นอย างมากเพื่ อใช ในการเรี ยนการสอน
ดังนั้นเลิรนนิง อ็อ บเจกต จึง เปน อีก หนึ่ง ทางเลือ กที่
นา สนใจ เนื ่อ งจากคุ ณลั กษณะเฉพาะของเลิ ร นนิ ง
อ็อบเจกตนั้น เปนสื่อที่มีความแปลกใหมและยังไมมีการ
นํามาใชในการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาพยาบาล
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุ รี และเปนสื่อที่
สามารถถายทอดการเรียนรูเนื้อหาวิชาในแตละเรื่องได

2. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช
แบบแผนการทดลองแบบ the one-group pretestposttest design โดยมีแบบแผนการวิจัย คือ O1 x O2

3. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา
พยาบาล วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ชั้น
ปที่ 1 จํานวน 80 คน
3.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จํานวน 30 คน
โดยการสุมตัวอยางแบบความนาจะเปน (probability
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sampling) และใชวิธีการแบบงาย (sample random
sampling) โดยวิธีการจับสลาก (lottery method)

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551) ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
5.1.1 ส ว นของเนื้ อ หา โดยศึ ก ษาและ
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน
เรื่อง การคํานวณและกําหนดอาหาร จากหนังสือ ตํารา
เรียน เอกสารทางวิชาการตางๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูรับผิดชอบวิชาและผูสอน
วิชาโภชนาการ
5.1.2 สวนของการออกแบบเลิรนนิงอ็อบ
เจกต โดยศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกตจากหนังสือ อินเตอรเน็ต
ผูเชี่ยวชาญในการสรางเลิรนนิงอ็อบเจกต
5.1.3 สวนของสื่อที่ใชในการนําเสนอเลิรน
นิงอ็อบเจกต โดยศึกษาและรวบรวมคูมือตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมชวยสรางเลิรน
นิงอ็อบเจกต ซึ่งโปรแกรมที่จะนํามาสรางเลิรนนิง
อ็อ บเจกตใ นครั ้ง นี ้ ไดศ ึก ษาและรวบรวมข อ มู ล
วิธี การใช งานโปรแกรมจากหนั งสือและคู มื อการใช
โปรแกรมตางๆ โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware
เปน โปรแกรมหลัก ในการสรา งเลิรน นิง อ็อ บเจกต
รวมทั้ ง โปรแกรมอื่นที่เปนสวนชวยในการออกแบบ
และสรา งเลิร น นิง อ็อ บเจกต เชน โปรแกรม
Adobe Photoshop ใช สรางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และใชใ นการออกแบบและสรา งปุ ม ตา งๆ ที่เ ปน
สว นประกอบในเลิรนนิงอ็อบเจกต โปรแกรม Nero
WaveEditor ในการตัดตอเสียงที่ใชประกอบในเลิรนนิง
อ็อบเจกตเพื่อความสมบูรณและนาสนใจเพิ่มมากขึ้น
5.1.4 สวนของการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนเมื่อใชเ ลิรน นิง อ็อ บเจกต โดยศึก ษาและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง
(authentic assessment) และการสรางแบบทดสอบวัด

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ดังนี้
4.1 เลิรนนิ ง อ็อบเจกตเกี่ยวกั บโภชนาการผูปวย
โรคเบาหวาน เรื่อ ง น้ํา หนัก มาตรฐานและปริม าณ
พลังงาน จํานวน 6 เลิรนนิงอ็อบเจกต
4.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการ
เรีย นเกี่ ย วกับ โภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน กอน
เรียนและหลังเรียน
4.3 แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอเลิรน
นิงอ็อบเจกตเกี่ยวกั บโภชนาการผู ปวยโรคเบาหวาน เปน
เครื่องมือในการทดลองและเก็บขอมูล

5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจั ยไดทํ าการศึกษาขอมูลเพื่ อ
เตรี ยมการก อนการออกแบบและสร างเลิ ร นนิ งอ็ อบ
เจกตเพื่อใชในการเสริม สรา งความรูค วามเขา ใจใน
เรื่อ งเกี่ย วกับ โภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน โดยมี
การดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาขอมูล
ทฤษฎี หลั กการ ขั้ น ตอนการพั ฒ นา และเอกสารที่
เกี่ยวของ
ผู วิ จั ย ได ร วบรวมและศึ ก ษาข อ มู ล เพื่ อ
เตรียมการออกแบบและสรางเลิรนนิงอ็อบเจกตเพื่อ
การเสริม สรา งความเขาใจในเรื่องโภชนาการผูปวย
โรคเบาหวานสําหรับนัก ศึก ษาพยาบาล ในรายวิช า
โ ภ ช น า ก า ร ซึ่ ง อยู ใ นกลุ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ
หลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต พุทธศักราช 2545
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนการสอนโดยใช
เลิรนนิงอ็อบเจกต
5.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักสูตร กลุมสาระ
เกี่ยวกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค
ผูวิจัยไดคนควาหาความรูเกี่ยวกับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคของการสรางเลิรนนิงอ็อบเจกต โดยเรียนรู
และศึ กษาเกี่ ยวกั บเนื้ อหาเพื่ อรวบรวมและทํ าความ
เข า ใจของเลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต และคน ควา ความรู
เกี ่ย วกับ เนื ้อ หาในเกี ่ย วกับ โภชนาการผู ป ว ยโรค
เบาหวาน โดยการศึก ษาจากหนัง สือ ทางวิช าการ
เอกสารที ่เ กี ่ย วขอ ง และทํ า การรวบรวมขอ มูล ที่
เกี ่ย วขอ ง รวมทั ้ง ปรึ ก ษาผู เ ชี่ ย วชาญด า นเนื้ อ หา
ผูรับผิดชอบวิชา และผูสอน เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม
5.3 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคการเรียน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจั ยจะมุงเนนเพื่อ
ทําการศึ กษาในด านการออกแบบและสร างเลิร นนิ ง
อ็อบเจกต เพื่อการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน ซึ่งมีเปาหมาย
คือผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรี ย นการสอน
เกี่ยวกับโภชนาการสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เรื่อง
น้ํา หนัก มาตรฐานและปริม าณพลัง งาน ในรายวิช า
โภชนาการ ซึ ่ง อยู ใ นกลุ ม วิช าพื ้น ฐานวิช าชีพ
หลัก สูต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต พุทธศั กราช 2545
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551)
5.4 ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหาเลิรนนิงอ็อบ
เจกต
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาในการ
พัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกต ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะ
ของเลิรนนิงอ็อบเจกตในดานขนาดที่มีความกะทัดรัด
(bitesized/granularity) ความสมบูรณในตนเอง (selfcontained) รวมไปถึงการออกแบบที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมาย (conducive to learning) แกผูเรียน ซึ่งจะ

ครอบคลุมการออกแบบในดา นตา งๆ ไดแ ก การ
ออกแบบดานการเรียนการสอน การออกแบบสวนของ
การโตตอบ การออกแบบดานขอมูลหรือเนื้อหา และการ
ออกแบบหน า จอ โดยที ่ผูศ ึก ษาจะไมมุ ง เนน ที ่จ ะ
ศึก ษาในเรื่อ งเชิง เทคนิคที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ
เพื่ อ การจั ด เก็ บ และค น คื น ในระบบทั้ งในเรื่ องการนํ า
กลับมาใชใหม (reusability) ความสามารถในการใชงาน
รวมกัน (sharability) และความสามารถในการทํางาน
รวมกัน (interoperability) ของสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต
5.5 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการออกแบบเลิรน
นิงอ็อบเจกต
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ก ารออกแบบเพื่ อ
พัฒนาเลิรนิงอ็อบเจกตเพื่อนําเสนอเรื่องราวสั้นๆ เพื่อ
ดึงดูดผูเรียนใหสนใจและทําใหผูเรียนอยากเรียนรูและ
อยากศึ กษาเกี่ ย วกั บโภชนาการสํ า หรับ ผู ป ว ยโรค
เบาหวาน โดยใชการตัวดําเนินเรื่องเปนลักษณะของ
การเลนเกมพรอมกับศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีไปพรอม
กับการไดทํากิจกรรม โดยมีการใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัว
การ ตู นเกี่ ยวกั บวิ ชาชี พการพยาบาลเพื่ อให เหมาะกั บ
นั กศึ กษาพยาบาลในการเรี ย นรู แสดงให เ ห็ น ถึ ง
หลั ก การและเทคนิ ค ในเรื่ องน้ํ าหนั กมาตรฐานและ
ปริ มาณพลั งงานสํ าหรั บ ผู ป วยโรคเบาหวานเพื่ อให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนไดงายขึ้น
ผู ว ิจ ัย นํ า สิ ่ง ที ่ไ ดจ ากการวิเ คราะหง าน
และแนวคิด จากผลงานวิจัย เอกสาร และตําราคูมือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ มาพิจารณาจัดลําดับขั้นและวิธีการ
นําเสนอเลิรนนิงอ็อบเจกต พรอมทั้งพิจารณารูปแบบ
ของการนําเสนอกิจกรรม รูปแบบของเกม การทดสอบ
ใหมีปฏิสัมพันธกันและตอเนื่องกันกับเรื่องและเนื้อหา
โดยไดกําหนดแนวความคิดหลักและกําหนดรูปแบบ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ของสื่ อเลิ ร นนิ งอ็ อบเจกต ในการ
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เสริ มสร างความรู ความเข าใจในเกี่ ยวกั บโภชนาการ
ผูปวยโรคเบาหวานอยางถองแท
รู ปแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู ของเลิ ร นนิ ง
อ็อบเจกตคือการใหผูเ รีย นไดเ รีย นโดยใชเ ลิรน นิง
อ็อ บ เ จ ก ต เ กี ่ย ว กับ โภชนาการสํ า หรั บผู ป ว ย
โรคเบาหวานในการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
โภชนาการ โดยให ผู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ความเข าใจ
เกี ่ย วกับ โภชนาการสํ า หรับ ผู ป ว ยโรคเบาหวาน
โดยผา นการทํ า กิ จ กรรมในเลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต
มากกวาการนําเสนอเนื้อหาโดยตรงแกผูเรียน
วิธีการนําเสนอ
5.5.1 การออกแบบรู ปแบบโครงสร างของ
เลิรนนิงอ็อบเจกต
นํ า เนื ้อ หาที ่ไ ดร ับ การตรวจสอบ
จากผูเ ชี่ย วชาญ และนํามาแกไขตามคําแนะนําและ
ขอ เสนอแนะแลว มาเขีย นผังการดําเนินเรื่องอธิบาย
ลําดับขั้นตอนการทํางานของเลิรนนิงอ็อบเจกตดังรูปที่
1 โดยมีการแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนออกเปนหนวย
ยอยๆ ไดแก เรื่องน้ําหนักมาตรฐานที่ควรเปน และเรื่อง
การคํานวณหาปริมาณพลังงานที่ควรไดรับ
ส ว นของเนื้ อ หา เรื่ อ ง น้ํ า หนั ก
มาตรฐานที่ควรเปน ในการกําหนดอาหารจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองรูน้ําหนักมาตรฐานของผูปวย เพื่อที่จะทราบ
วาผูปวยมีน้ําหนักอยูในเกณฑปกติ นอยกวาปกติ หรือ
มากกวาปกติ ซึ่งหาได 2 วิธี คือ วิธีเปรียบเทียบกับตาราง
มาตรฐาน (LO1) และวิ ธี คํ านวณดั ชนี มวลกาย (LO2)
โดยมี วัตถุประสงคในการเรียนรู ดังนี้

วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู วิ ธี
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ต า ร า ง ม า ต ร ฐ า น ( LO1) คื อ
(1) อธิบายหลักการคิดคํานวณน้ําหนักตัวมาตรฐาน
ดวยวิธีการเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานไดถูกตอง
และ (2) ระบุน้ําหนักมาตรฐานที่ควรเปนดวยวิธีการ
เปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานไดถูกตอง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 โครงสราง วิธีเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน (LO1)
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู วิ ธี
คํานวณดัชนีมวลกาย (LO2) คือ (1) อธิบายหลักการ
คิดคํานวณน้ําหนักตัวมาตรฐานดวยวิธีการคํา นวณ
ดัชนีมวลกายไดถูกตอง และ (2) คิดคํานวณน้ําหนัก
ตั ว มาตรฐานด ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณดั ช นี ม วลกายได
ถูกตอง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 โครงสราง วิธีคํานวณดัชนีมวลกาย (LO2)
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รูปที่ 1 โครงสราง เรื่อง น้ําหนักมาตรฐานที่ควรเปนและ ปริมาณพลังงานที่ควรไดรับ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู การ
คํานวณหาปริมาณพลังงานที่ควรไดรับสําหรับวัยเด็ก
(LO3) คือ (1) อธิบายหลักการคํานวณปริมาณพลังงาน
ที่ ค วรได รั บ สํ า หรั บ วั ย เด็ ก ได ถู ก ต อ ง และ (2)
คํานวณหาปริมาณพลังงานที่ควรไดรับในแตละวันของ
วัยเด็กไดถูกตอง (รูปที่ 4)

ส ว นของเนื้ อ หา เรื่ อ ง ปริ ม าณ
พลั ง งานที่ ค วรได รั บ ในการคํ า นวณหาปริ ม าณ
พลั ง งานที่ ผู ป ว ยควรได รั บ จะขึ้นอยูกับวัย น้ําหนัก
สภาพรางกาย และกิจกรรม โดยมีการแบงเนื้อหาการ
คํานวณออกเปน
- การคํานวณหาปริมาณพลังงานผูปวยใน
วัยเด็ก (LO3)
- การคํานวณหาปริมาณพลังงานผูปวยใน
วัยรุน (LO4)
- การคํานวณหาปริมาณพลังงานผูปวยในระยะ
ตั้งครรภ (LO5)
- การคํานวณหาปริมาณพลังงานผูปวยในผูใหญ
หรือสูงอายุ (LO6)
โดยมีวัตถุประสงคในการเรียนรู ดังนี้

รูปที่ 4 โครงสราง การคํานวณหาปริมาณพลังงานที่
ควรไดรับสําหรับวัยเด็ก (LO3)
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ไดถูกตอง และ (2) คํานวณปริมาณพลังงานที่ควรไดรับ
สําหรับวัยผูใหญ/ผูสูงอายุไดถูกตอง (รูปที่ 7)

วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู การ
คํานวณหาปริมาณพลังงานที่ควรไดรับสําหรับวัยรุน
(LO4) คือ (1) อธิบายหลักการคํานวณปริมาณพลังงานที่
ควรได รับสําหรับวั ยรุ นได ถูก ตอ ง และ (2) คํ า นวณ
ปริม าณพลังงานที่ ควรได รั บสํ าหรั บวัยรุนไดถูก ตอ ง
(รูปที่ 5)

รูปที่ 7 โครงสราง การคํานวณหาปริมาณพลังงานที่
ควรไดรับสําหรับวัยผูใหญ/ ผูสูงอายุ (LO6)
5.5.2 การออกแบบสวนของการโตตอบ
ผู วิ จั ย ได อ อกแบบส ว นของการ
โตตอบ โดยใหผูเรียนได ทํา กิ จ กรรมแต ล ะระดั บ
ด ว ยตั ว ของผู เ รี ย นเอง ทั้ ง นี้ ในระหวางที่ผูเรียนทํา
กิจกรรมจะใหผลปอนกลับเพื่อใหเห็นวาผูเรียนสามารถ
แสดงผลการเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ โภชนาการผู ป ว ย
โรคเบาหวาน
5.6 ขั้นตอนที่ 6 นําผังการดําเนินเรื่องแสดง
ขั้ น ตอนการทํ า งานของเลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต ไ ปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตองและความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญไดแนะนํา
และเสนอแนะใหปรับปรุงในเรื่องของการจัดเรียงลําดับ
การนําเสนอเรื่องใหถูกตองตามขั้นตอนและ
วัตถุประสงคในแตละเรื่อง และเพิ่มการนําเสนอใหมี
ความนาสนใจ เชน เพิ่มเติมสีพื้น ภาพ และเสียงใน
การนําเสนอ เปนตน
5.7 ขั้นตอนที่ 7 นําผังการดําเนินเรื่องมา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.8 ขั้น ตอนที่ 8 ดํา เนิน การสร า งและ
พัฒ น า เ ลิร น นิ ง อ็อ บ เ จ ก ต โ ด ย ใ ชโ ป ร แ ก ร ม
Macromedia Authorwaer เปนโปรแกรมหลักในการ
สราง และใชโปรแกรมอื่นๆ เชน โปรแกรม Adobe

รูปที่ 5 โครงสราง การคํานวณหาปริมาณพลังงานที่
ควรไดรับสําหรับวัยรุน (LO4)
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู การ
คํานวณหาปริมาณพลังงานที่ ควรไดรับสําหรับหญิง
ระยะตั้งครรภ (LO5) คือ (1) อธิบายหลักการคํานวณ
ปริมาณพลังงานที่ควรไดรับสําหรับหญิงระยะตั้งครรภ
ไดถูกตอง และ (2) คํานวณปริมาณพลังงานที่ควร
ไดรับสําหรับหญิงระยะตั้งครรภไดถูกตอง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 โครงสราง การคํานวณหาปริมาณพลังงานที่
ควรไดรับสําหรับหญิงระยะตั้งครรภ (LO5)
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู การ
คํ า นวณหาปริ ม าณพลั ง งานที่ ค วรได รั บ สํ า หรั บ วั ย
ผูใหญ/ ผูสูงอายุ (LO6) คือ (1) อธิบายหลักการคํานวณ
ปริมาณพลังงานที่ควรไดรับสําหรับวัยผูใหญ/ผูสูงอายุ
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Photoshop
ในการสร า งภาพนิ ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหวตางๆ โปรแกรม Audio Editor ในการ
ตัดตอเสียงที่ใชประกอบ ตามขั้นตอนและแบบแผนที่
ปรับปรุงแกไขแลว ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.9 ขั้นตอนที่ 9 นําเลิรนนิงอ็อบเจกตที่สราง
เสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อและดาน
เนื้อหา จํานวน 3 ทาน พิจ ารณาดว ยแบบประเมิน
ชนิด มาตราสว นประมาณคา โดยใช วิ ธี ของลิ เคิ ร ท
(Likert scale) แบบสเกลคูที่มีมาตราวัดใหเลือกตอบ 4
ระดับความเหมาะสม ไดแก มากที่สุด มาก นอย นอย
ที่สุด
5.10 ขั้นตอนที่ 10 นํามาปรับ ปรุงแกไข
เลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต ต ามคํ าแนะนํ าของผู เชี่ ยวชาญ ได
เลิ ร น นิ ง อ็ อ บเ จ ก ต เ กี ่ย ว กับ โ ภ ช น า ก า ร ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน เรื่ อ ง น้ํา หนัก มาตรฐานและปริม าณ
พลั ง งาน ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนํ า ไปทดลองกั บ กลุ ม
ทดลองในงานวิจัย

7. การพั ฒ นาแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
การพัฒ นาแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อทดสอบความรูความเขาใจของผูเรียน
โดยใชสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวย
โรคเบาหวาน สําหรับ นัก ศึก ษาพยาบาล ผูวิจัย ได
พัฒ นาแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
วัตถุประสงคก ารเรีย นของเนื้อ หาแตล ะเรื่อ งที่เ รีย น
ดวยการใชเลิรนนิงอ็อบเจกต ในการเรียนการสอนโดยมี
การพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้
7.1 วิเคราะหและกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
ในรายวิ ชาโภชนาการเกี ่ย วกับ โภชนาการผู ป ว ย
โรคเบาหวาน เรื ่อ ง น้ําหนั กมาตรฐานและปริมาณ
พลังงาน
7.2 ศึกษาการสรางแบบทดสอบและการเขียน
แบบทดสอบจากตําราและเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัด
และการประเมินผลทางการศึกษา
7.3 กําหนดชนิดแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
7.4 กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบ
7.5 กําหนดตารางโครงสรางระหวางเนื้อหา/
จุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการเรียนรูและจํานวน
ขอสอบตามระดับการเรีย นรู 6 ขั้น ตอน ไดแ ก
ความรู ค วามจํ า ความเขา ใจ การนํ า ไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน
7. 6 เขียนขอสอบใหมากวาจํานวนที่ตองการ 2 เทา
คือ 40 ขอ
7.7 นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ด านเนื้อหา
และดานวัดและประเมิ น ผล พิ จ ารณาตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค โดย
การหาคา IOC โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต
0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นตรงกับวัตถุประสงค

6. การหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต
การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการหาประสิทธิภาพ
เลิรนนิงอ็อ บเจกตเ รื่อ งของการคํา นวณและกําหนด
อาหาร โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
6.1 การหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว/แบบหนึ่ง
ตอหนึ่ง ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 93.33 และ
96.67
6.2 การหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบกลุ ม เล็ ก ผล
คะแนนเฉลี่ยคิดเปน รอยละ 90.74 และ 92.22
6.3 การหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ ผลการ
วิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อเลิรนนิง อ็อบเจกตไดเทากับ
91.11/93.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 90/90
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8.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัย
8.2 กําหนดชนิด ของแบบประเมิ นเปน แบบ
มาตราสวนประมาณคาโดยใชวิธีของลิเคิรท (Likert
scale) แบบสเกลคูที่มีมาตราวัดใหเลือกตอบ 4 ระดับ
ความเหมาะสม ไดแก มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
8.3 กํ าหนดโครงสร างแบบประเมิ น โดยแบ ง
ออกเปน 3 สวน ไดแก (1) ขอขอมูลทั่วไป (2) ขอคําถาม
ในการประเมิน และ (3) ขอเสนอแนะ
8.4 ดําเนินการสรางแบบประเมิน8.5 นํา แบบประเมิน ที่ส รา งเสร็จ แลว ไปให
ผู เ ชี ่ย วชาญพิ จารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรงของข อ
คําถามกับวัตถุประสงค โดยการหาคา IOC ใหไดคาตั้งแต
0.5 ขึ้นไปถือวาขอคําถามนั้นตรงกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย
8.6 นําแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดทําการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและ
จั ด ทํ า เพื่ อ ไปใช ป ระเมิน ความพึง พอใจที ่ม ีต อ
เลิร น นิง อ็อ บเจกตเ กี ่ย วกับ โภชนาการผู ป วยโรค
เบาหวาน สําหรับนักศึกษาพยาบาล ในการเรียนการสอน
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินความพึงพอใจที่
มี ต อ สื่ อ การเรี ย นด ว ยเลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต พบว า ใน
ภาพรวมผู เรี ยนมี ความพึ งพอใจต อการเรียนดวยสื่ อ
เลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต เ กี่ ย วกั บ โภชนาการผู ป ว ยโรค
เบาหวาน เรื่อง น้ําหนักมาตรฐานและปริมาณพลังงาน อยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.83

ของการวิ จั ย และดํ า เนิ น การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
7.8 นําแบบทดสอบที่แกไขเรียบรอยแลวไป
ดําเนินการทดลองใชกับตัวแทนกลุมตัวอยาง จํานวน 30
คน ที่ ผ านการเรี ยนวิ ช าโภชนาการ เรื่ อ ง น้ํ า หนั ก
มาตรฐานและปริมาพลังงานแลว ซึ่งไมใชกลุมทดลอง
และนํ า ผลคะแนนที่ ไ ด จ ากการทดสอบไปทํ า การ
วิเคราะหขอสอบเปนรายขอเพื่อหา ความยากงาย (p) และ
คาอํานาจจําแนก (r) เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
(p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต
0.20 ขึ้นไป และหาคา เชื่อ มั่น ของแบบทดสอบโดย
ใชสู ต ร KR-20 (Kuder Richardson) ด ว ยวิ ธี ข อง
คู เ ดอร ริ ช าร ด สั น
7.9 คัด เลือ กแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.2 - 0.8
และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้ ง แต 0.20 ขึ้ น ไป จํา นวน
20 ขอ โดยผลการวิเ คราะหคาความยากงาย (p) อยู
ระหวา ง 0.20 - 1.03 และคา อํ า นาจจํ าแนก (r) อยู
ระหวาง 0.00 - 0.97 และคาความเชื่อมั่น (KR 20) เทากับ
0.82
7.10 ทําการคัดเลือ กขอสอบตามมาตรฐาน
ที่กํา หนด จํานวน 20 ขอ และทําการปรับปรุงแกไข และ
จัดทําแบบทดสอบเพื่อไปใชทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน
เรี ย นและหลัง เรี ย นกั บ กลุมทดลอง ไดแก นักศึกษา
พยาบาล ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554

9. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
8. การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ดํา เนิ น การทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําเลิรนนิงอ็อบเจกต
เกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวานไปทําการทดลอง
ใชในการเรียนการสอน โดยใหกลุมทดลองเรียนรูผาน
สื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต หลังจากจบการเรีย นรูดวยสื่อ

การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
เลิ ร น นิ ง อ็อ บเจกตเ กี ่ย วกับ โภชนาการผู ป ว ย
โรคเบาหวานสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ในการ
เรี ย นการสอน มี ขั้นตอน ดังนี้
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เลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต ใ ห ผู เ รี ย นทํ า การทดสอบด ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพรอมทั้งใหทํา
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยสื่อ
เลิรนนิงอ็อบเจกต นํา คะแนนการทดสอบหลังเรียนที่
ได มาเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนกั บคะแนน
ทดสอบกอนเรียน และวิเคราะหผลความพึงพอใจที่มี
ตอการเรียนดวยสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต

กวาเกณฑที่กําหนดคือ 90/90 และผลการวิเคราะห
ขอมูลการประเมินคุณภาพสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตจาก
ผูเชี่ยวชาญพบวาผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.52 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ
เลิรนนิงอ็อบเจกต (n =30)
การทดลอง

10. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัย ไดดํา เนิน การวิเ คราะห
ขอ มู ลดังตอไปนี้
10.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของเลิรนนิง
อ็อ บเจกตตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 โดยหาคารอยละ
ของคะแนนที่ไดจากการทํากิจกรรมและหาคารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ย ( X ) หลังจากใชเลิรนนิงอ็อบเจกตหา
คารอยละคะแนนเฉลี่ย (mean)
10.2 นําคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน
เรียน (pretest) และหลังเรียน (post-test) มาหาคาเฉลี่ย (mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
10.3 นํ าคะแนนการทดสอบก อนเรี ยนและการ
ทดสอบหลังเรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต โดยทําการ
เปรี ย บเที ย บหาความแตกต างของคะแนนเฉลี่ ยก อน
เรี ยนกั บคะแนนเฉลี่ ยหลั งเรี ยนด ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
t-test dependent
10.4 ทําการวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอเลิ รนนิ งอ็อ บเจกต โดยหาค า ร อ ยละของคา เฉลี่ ย
( X ) โดยภาพรวม และคารอยละของคาเฉลี่ย ( X ) เปน
รายขอ

แบบทดสอบระหวาง
เรียนจากบทเรียน
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนน คะแนน
รอยละ
เต็ม เฉลี่ย
30

27.33

91.11

20

18.63

93.17

11.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด วยคะแนนทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้น ปที่ 1 หลัง จากการเรีย นรูดว ย
สื ่อ เลิร น นิง อ็อ บเจกตเกี่ ยวกั บโภชนาการผู ป วย
โรคเบาหวาน เรื่ อง น้ํ าหนั กมาตรฐานและปริม าณ
พลังงานพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีคาสูง
กว า ค า เฉลี่ ย คะแนนก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
11.3 ผลการวิ เคราะห ข อมู ลของแบบประเมิ น
ความพึ ง พอใจที ่ม ีต อ สื ่อ การเรีย นดว ยเลิร น นิง
อ็อบเจกต พบวาในผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ด วยสื่ อเลิ ร นนิ งอ็ อบเจกต เกี่ ยวกั บโภชนาการผู ป ว ย
โรคเบาหวาน เรื่ อ ง น้ํา หนั ก มาตรฐานและปริม าณ
พลัง งานอยู ใ นระดับ มากที ่ส ุด โดยมีค า เฉลี ่ย รวม
เทากับ 3.83 (ตารางที่ 3)

11. ผลการวิจัย
11.1 เลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวย
โรคเบาหวานมีประสิทธิภาพเทากับ 91.11/93.17 ซึ่งสูง

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ด ว ยคะแนนทดสอบก อ นเรี ย นและหลั ง
เรียน (n =30)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีตอสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต (n =30)
ความพึงพอใจทีม่ ีตอสือ่ การเรียน
ดวยสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต
1. สื่อมีความแปลกใหม นาสนใจ
2. มีคําอธิบาย คําแนะนําที่ชัดเจน เขาใจ
งาย ชวยใหเขาถึงบทเรียนไดงาย
3. การเขาถึงบทเรียน มีความงาย และ
สะดวก
4. มีการแบงแยกเนื้อหา สามารถเลือก
เรียนไดตามความตองการ
5. การใชภาพประกอบ มีความ
เหมาะสม ชวยใหเกิดการเรียนรูของ
ผูเรียน
6. การใชเสียงประกอบ มีความ
เหมาะสม ชวยใหเกิดการเรียนรูของ
ผูเรียน
7. การใชสีและตัวอักษร มีความชัดเจน
อานงาย ชวยใหเกิดการเรียนรูของ
ผูเรียน
8. ปริมาณเนื้อหาและกิจกรรมที่นําเสนอ
มีความเหมาะสม
9. รูปแบบเนื้อหาและกิจกรรมสามารถ
ชวยสรางความรู ความเขาใจ และชวย
ในการจดจําไดเปนอยางดี
10. ผูเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู
11. สื่อการเรียนรูเลิรนนิงอ็อบเจกต เหมาะ
สําหรับการนํากลับไปทบทวนบทเรียน
สําหรับผูเรียนไดเปนอยางดี
12. การนําสือ่ เลิรนนิงอ็อบเจกตมาใชใน
การเรียนการสอน โดยภาพรวมจะชวย
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ
สนุกสนานกับการเรียนการสอน
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
บรรลุวัตถุประสงค
คาเฉลี่ยรวม

S.D.
t
การทดสอบ
n
X
ทดสอบกอนเรียน
30 12.26 3.18 -13.432*
ทดสอบหลังเรียน
30 18.63 0.92
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (df=29)

12. สรุปผลการวิจัย
12.1 ผลการวิ เคราะห ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
เลิ ร น นิ ง อ็ อ บเจกต เ กี ่ย ว กับ โ ภ ช น า ก า ร ผู ป ว ย
โ ร ค เ บ า ห ว า น สํ า ห ร ับ น ัก ศ ึก ษ า พยาบาล มี
ประสิทธิภาพเทากับ 91.11/93.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กํ า หนดไว คื อ 90/90 และค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบ KR 20 มีคาเทากับ 0.82 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
ที่เปนที่ยอมรับคือ 0.80 ขึ้นไป
12.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ยคะแนน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 1 หลังจากการเรียนรูดวยสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต
เกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรค เบาหวาน สําหรับนักศึกษา
พยาบาล สู ง กว า คะแนนทดสอบก อ นเรี ย นอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
12.3 ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบประเมิ น
ความพึ ง พอใจที่ มี ต อสื่ อการเรี ยนด วยสื่ อเลิ ร นนิ ง
อ็อบเจกตเกี่ยวกับโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน สําหรับ
นักศึกษาพยาบาล พบวาในภาพรวมผูเรียนจะมีความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตเกี่ยวกับ
โภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน เรื่อง น้ําหนักมาตรฐาน
และปริม าณพลัง งาน อยู ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยมี
คาเฉลี่ยรวม 3.83 และเมื่อพิจารณาในรายดานปรากฏวา
ผูเรียนพึงพอใจในดานของรูปแบบของเนื้อหาและ
กิจ กรรมสามารถชว ยสรางความรู ความเขาใจ และ
245

X

S.D

ระดับ

3.86 0.34 มากที่สุด
3.70 0.46 มากที่สุด
3.80 0.40 มากที่สุด
3.83 0.37 มากที่สุด
3.86 0.34 มากที่สุด

3.76 0.43 มากที่สุด

3.66 0.47 มากที่สุด

3.86 0.34 มากที่สุด
3.96 0.18 มากที่สุด

3.90 0.30 มากที่สุด
3.86 0.34 มากที่สุด

3.93 0.25 มากที่สุด

3.83

มากที่สุด
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สังเคราะหใหเปนเลิรนนิงอ็อบเจกตที่สามารถถายทอด
ความรู ใ ห แ ก ผู เ รี ย นได ต รงตามที่ ต อ งการและ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน
13.5 การพัฒนาสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต ผูพัฒนา
จะตองมีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร สามารถนําโปรแกรมตางๆ มาใชแ ละ
ดั ด แปลงให เ หมาะสมกั บการจั ดการกั บรู ปแบบการ
นําเสนอและรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
เลิรนนิงอ็อบเจกตจึงจะทําใหไดสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต
ที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
13.6 การวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกตที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในเรื่องอื่นหรือหนวย เรียนอื่นในการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล และสําหรับวิชาอื่นที่
นอกเหนือจากวิชาชีพทางการพยาบาล นอกจากนี้ควร
ประยุกตและดัดแปลงการใชงานในรูปแบบของสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลนโดยผานระบบ Moodle ที่
กําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน หรือผานระบบอื่นที่
มีการพัฒนาขึ้น

ชวยในการจดจําไดเปนอยางดี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
3.96 และมีความพึงพอใจรองลงมาคือการนําสื่อเลิรน
นิงอ็อบเจกตมาใชในการเรียนการสอน โดยภาพรวม
จะชว ยใหผูเ รีย นเกิดความสนใจ สนุกสนานกับการ
เรี ย นการสอนทํ าให ผู เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู และบรรลุ
วัตถุประสงคโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.93 และลําดับ
รองลงมาคือผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
เรียนรูโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ

13. ขอเสนอแนะ
13.1 การนําสื่อเลิรนนิงอ็ อบเจกตไปใชในการ
เรียนการสอน ผูสอนควรทําการตรวจสอบและทําการ
ทดลองใชงานของอุปกรณตางๆ ใหมีความพรอมใช
งานก อนการเรียนการสอน เชน เครื่อ งคอมพิวเตอร
และอุปกรณเสริมตางๆ เพื่อไมใหเกิดปญหาอุปสรรค
และขอผิดพลาดในขณะทําการเรียนการสอน ซึ่งอาจสงผล
ตอการทํากิจกรรมในการเรียนการสอนของผูเรียน
13.2 การใชงานควรใหผูเรียนไดใชงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรในลักษณะ 1 คน ตอ เครื่องคอมพิวเตอร 1
เครื่อง เพราะผูเรียนอาจจะตอ งการใชส มาธิ ความ
ตั ้ง ใจและตอ งใชค วามคิด ในการเรี ย นรู แ ละการ
ทดสอบความสามารถและศักยภาพของตนเอง
13.3 เรื่ องของเวลาที่ ใช ในการเรี ยนรู ผู สอน
จะตองคํานึงถึงศักยภาพความแตกตางระหวางผูเรียน
ของแตละคน อาจมีการเรียนรูไดเร็วหรือชาแตกตางกัน
จึ ง ควรมี ก ารกํ า หนดเวลาในการเรี ย นการสอนที่
เหมาะสม เชนไมควรเรงรีบจนเกินไป อาจทําใหเกิดการ
กดดันและเสียสมาธิในการเรียนและอาจมีผลตอการเรียน
13.4 การพัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกตเรื่อ งอื่นๆ
ผูพัฒนาควรทําการศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาใน
เรื่องแตละเรื่องที่จะนํามาพัฒนาเพื่อความถูกตอง ความ
ชั ด เจน ความละเอี ย ด และครอบคลุ ม เนื้ อ หาโดย

14. เอกสารอางอิง
[1] ราชกิจจานุเบกษา, 2542, พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542, กรุงเทพฯ, 7 น.
[2] ชิดชม สุวรรณนอย, 2554, โภชนาการสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวาน, ว.คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 24(3): 20-22.
[3] ญาณิน ทองเพิ่ม, 2551, การสรางเลิรนนิงอ็อบ
เจกต เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร ขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปที่ 1, การคน คว าแบบอิ ส ระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
เชียงใหม.
246

