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ดังน้ันจึงด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
ควำมรู้นักเรียนในกำรเลือกซื้อ
และบริโภคอำหำร เพื่อลดกำร
ได้รับสำรกันบูดลง ซึ่งด ำเนินกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมกับ 8 โรงเรียน
ต้นแบบ โดยใช้
กระบวนกำรพัฒนำนักเรียนแกน
น ำเป็น “นักวิจัยรุ่นจิ๋ว” จัดเป็น
ทีมงำนขับเคลื่อนกิจกรรมอำหำร
ปลอดภัยในโรงเรียน 

 
 
 
 
 

                                                  ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป ทีเ่ดก็นยิมบริโภค มกัพบการใช้สารเคมสีงัเคราะห์หลายชนดิเป็นวัตถเุจอืปนอาหาร 

                                                                  ได้แก่ สสีงัเคราะห์ผสมอาหาร สารแต่งกลิ่นรส วัตถกุนัเสยี สารเคมีเหล่านีออนุาาตให้ใส่ในอาหารบางชนดิ 

                                                                 แต่ต้องใช้ในปริมาณทีก่ าหนด เนือ่งจากการบริโภคอาหารทีม่กีารใช้สารเคมเีหล่านีอในปริมาณสงูเป็นประจ า  

                                                    อาจน ามาสู่ความเสีย่งต่อสขุภาพ ทัองอาการป่วยทนัทหีลังบริโภคปริมาณมากๆ และการเจบ็ป่วยภายหลังจากพิษเรือ อรัง 

 การไดร้บัสารเคมีที่เป็นพิษจากอาหารปริมาณสูง อยา่งต่อเน่ือง 

อาจก่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยในอนาคตจาก โรครา้ยแรง เช่น โรคไต โรคตบั โรคมะเร็ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 พัฒนาส่ือการเรียนรู้อาหารปลอดภยั 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระวงั !  อนัตรายจากเชือ้โรค 

อันตรายจาก “สารเคมีที่เป็นพิษ”  
การใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นผกัผลไม้ โดยไม่เว้นระยะเวลาก่อนเก็บผลผลิต 

 การใช้สารเร่งเนือ้แดงฉีดให้หม ูเพื่อให้มีส่วนของเนือ้มากกวา่ไขมนั  
การใช้สารเคมีปริมาณสงูในการผลิตอาหารแปรรูป เช่น  

สารกนับดู สีสงัเคราะห์ สารฟอกขาว สารกนัรา บอแรกซ์ ฯลฯ 
สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปิง้ย่างทอดเนือ้สตัว์โดยใช้ไฟแรง 

สารพิษจากการใช้น า้มนัเก่าใช้แล้วมาทอดอาหาร 
สารพิษจากวสัดทุี่ใช้บรรจอุาหาร เช่น  พลาสตกิด้อยคณุภาพ  

ระวงั ! อนัตรายจากสารเคม ี

รับประทานอาหารไม่สุก อาหารสกปรก  
ที่มีเชือ้โรคจ านวนมาก เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
ท าให้เจ็บป่วยด้วย  “โรคอาหารเป็นพิษ”  
มีอาการตัง้แตท้่องเสียเล็กน้อย ถ่ายเป็นเลือด จนถึงตายได้ 

สถานที่จ าหนา่ยไสก้รอก 

ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

8 ร.ร. ใน จังหวดันครปฐม 

วัตถุกนัเสยีและสสีงัเคราะหใ์นตวัอย่างไสก้รอกที่พบสารนัน้ (มิลลิกรมัต่อกโิลกรมั) ร้อยละ ต.ย.ทีพ่บ 

วัตถเุจอืปนอาหาร 

ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ไนไตรต ์ ไนเตรต กรดเบนโซอิก กรดซอรบ์ิก สีเออรร์โิธซนี  สีปองโซ 4 อาร์  

ซุปเปอรฯ์/รา้นสะดวกซือ้ 

(จ านวน 32 ตัวอย่าง) 

1-71  

(32 ตัวอย่าง) 

3-55 

(28 ตัวอย่าง) 

9-853 

(5 ตัวอย่าง) 

11-2136 

(7 ตัวอย่าง) 

ไม่พบ ไม่พบ ร้อยละ 28 

(9 ตัวอย่าง) 

รถเร ่แผงในตลาดนัด/สด 

(จ านวน 37 ตัวอย่าง) 

1-101  

(37 ตัวอย่าง) 

10-78 

(33 ตัวอย่าง) 

3-695 

(24 ตัวอย่าง) 

11-2134 

(29 ตัวอย่าง) 

3-5 

(3 ตัวอย่าง) 

ไม่พบ ร้อยละ 90 

(33 ตัวอย่าง) 

บริการในโรงเรยีน 

(จ านวน 24 ตัวอย่าง) 

1-64 

(24 ตัวอย่าง) 

10-41 

(18 ตัวอย่าง) 

3-1003 

(17 ตัวอย่าง) 

3-2134 

(19 ตัวอย่าง) 

14  

(1 ตัวอย่าง) 

27 

(1 ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 87 

(21 ตัวอย่าง) 

ไส้กรอกทัง้หมด 

(จ านวน 93 ตัวอย่าง) 

1-101 

(93 ตัวอย่าง) 

3-78  

(79 ตัวอย่าง) 

3-1003 

(46 ตัวอย่าง) 

3-2134 

(55 ตัวอย่าง) 

3-14 

(4 ตัวอย่าง) 

27  

(1 ตัวอย่าง) 

ร้อยละ 68 

(  63 ตัวอยา่ง) 

1 ก๋วยเตี๋ยว   2 เนือ้สัตว์แปรรูป   3 เคร่ืองดื่ม   4 ขนมอบ 

อาหาร

กลุ่มเสีย่ง

ในการ

ได้รับ 

ไนไตรต ์

ไนไตรต์ เป็นวัตถุกันเสียที่อนุญาตให้ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์เนื้อหมัก  

ได้แก่ ไส้กรอก เบคอน แหนม กุนเชียง เพ่ือป้องกันการเจริญของแบคทีเรีย

ประเภท Clostridium botulinum  ซึ่งสามารถสร้างสารพิษที่มีพิษร้ายแรงต่อ

ระบบประสาท สารกลุ่มนี้ยังช่วยตรึงสี ท าให้เนื้อมีสีแดงน่ารับประทาน ได้รับ

ไนไตรต์ปริมาณมาก จะท าให้ร่างกายขาด O2  และในบางสภาวะสารนี้อาจ

เปล่ียนเป็นสารก่อมะเร็งได้ 
กรดเบนโซอิก เป็นวัตถุกัน

เสีย 

ที่อนุญาตให้ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

หลายชนิด ได้แก่ เครื่องด่ืม 

เส้นก๋วยเต๋ียว ซอสปรุงรส 

ไอศกรีม   

ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ป้ายขนม 

ฯลฯ 

“รูก้นัไหมว่า” 

‘อาหาร’ ทีเ่ดก็ๆ รับประทานอย่างเอรด็อร่อย 

หากน าวัตถดุิบคุณภาพไม่ดีมาปรุงอาหาร 

ประกอบอาหารในทีส่กปรก ไม่รักษาความสะอาด 

 อาจม ี‘อนัตราย’ แฝงมามากมาย 

   นานวนัจะส่งผลรา้ยต่อสขุภาพ 

   ท าให้�เจบ็ป่วยตัองแต่เลก็น้อย...ถงึรุนแรง 

อาหารกลุม่เสีย่งในการได้รับสารกันบดู...กลุ่มกรดเบนโซอิก 

เลือกซือ้ที่มีการแสดงฉลากว่า “ไม่ใช้วตัถุกันเสีย”   “ไม่เจือสีสังเคราะห์”   อ่านฉลากนะค่ะ
เดก็ๆ  

+ 

ประเมินความเหมาะสมสื่อการเรียนรูร้ว่มกับครู  

 คดัเลือกสื่อความรูท้ี่เหมาะสม ด  าเนินกิจกรรม 

 ถ่ายทอดความรูใ้นโรงเรียนโดย นักวิจยัรุ่นจิ๋ว  

ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร
มีควำมส ำคัญในกำรคุ้มครอง

สุขภำพผู้บริโภค จ ำเป็นต้องมีสื่อ
ควำมรู้ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  

เพื่อใช้ส่ือสำรให้ผู้บริโภคมีควำมรู้
ในกำรตัดสินใจเลือกบริโภค
อำหำรที่ปลอดภัยต่อสุขภำพ  
กำรพัฒนำกำรเรียนรูเ้รื่อง 

อำหำรปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
จัดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรสร้ำง

พฤติกรรมกำรบริโภค 
อำหำรที่ปลอดภัยต่อสุขภำพ  

โครงการวิจัยการส่งเสริมความรู้
ในการจัดการความปลอดภัยการ
บริการอาหารโรงเรียน  
น าข้อมลูจากการประเมินความ
เสี่ยงอนัตรายในอาหารมาพฒันา
สื่อความรู้เพื่อให้เกิดการจดัการ
ตามล าดบัความเสี่ยง  
 
พบว่ำสำเหตุที่ท ำให้นักเรียนมี
โอกำสได้รับอำหำรที่อำจก่อ
ผลเสียต่อสุขภำพ มำจำกกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป 
ท่ีใช้สำรกันบูดปริมำณมำก  

พัฒนาสื่อจากหนังสือสิ่งพิมพ์  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
     แบบปฏิสัมพันธ์ 
พัฒนากิจกรรมเกมประเมิน
ความเสี่ยงการได้รับสารกันบูด
จากอาหารที่นักเรียนบริโภค 
  Aapplication software 
รูปแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์  
เป็นสื่อทีง่่ายต่อการใชง้าน 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 



1 อันตรายในอาหาร     

2 สารกันบูดในอาหาร 

3 สีสันในอาหาร          

4 ก๋วยเตี๋ยวมอีะไร        

5 เนื้อสัตว์แปรรปูมอีะไร 

6 ขนมอบมีอะไร          

7 เครื่องดืม่มอีะไร 

พฒันาหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์
รูปแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์  
น าไปใช้ให้ความรู้เร่ือง 
ความปลอดภัยอาหาร  

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียน 
สนใจเรียนรู้ในการเลือกบริโภค 

อาหารท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ 

E- BOOK 

1 

สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการต่างๆ 
ได้แก่ iOS, Android และ PC Window  



             พฒันาเกมอเิลก็ทรอนิกส์ 
            รูปแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์  
น าไปใช้ในการเรียนรู้เร่ือง “การได้รับสารกันบูด 
จากการบริโภคอาหาร”  
        เพื่อให้ผูเ้รียนใชป้ระเมินความเส่ียงต่อ 
       สุขภาพการไดรั้บสารกนับูดจากการบริโภค 
       อาหารดว้ยตนเอง   
        สามารถปรับพฤติกรรมการบริโภค 
        ตามรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ 

2 

GAME 



พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์  

Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. 

ADDIE MODEL 
 

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์  
7 เล่ม ได้แก่ อันตรายในอาหาร สารกันบูดใน
อาหาร สีสันในอาหาร ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร, 
ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร, ในขนมอบมีอะไร และ 
ในน้้าหวานมีอะไร 
หลักการออกแบบตามแบบจ าลอง ADDIE 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
2 การออกแบบ (Design) 
3 การพัฒนา (Develop) 
4 การน าไปใช้ (Implement) 
5 การประเมินสรุปผล (Evaluate) 



หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์  
ออกแบบให้มีการโต้ตอบและให้แรงเสริม (Feedback และ Reinforcement) กับการกระท าของผู้เรียน  

กระตุ้นเดก็ที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือรูปแบบส่ิงพมิพ์ สนใจเข้ามาเรียนรู้  
เน่ืองจากมีภาพประกอบที่สวยงาม เข้าถงึข้อมูลง่ายบนอุปกรณ์แทบ็เล็ต  

หนังสือทั่วไปมีขีดจ ากัดในการจัดพมิพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจ ากัดในการจัดพมิพ์ ท าส าเนาได้ง่าย 

การเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัอาหาร โดยเร่ิมในระบบการศึกษาภาคบงัคับ  
โดยใช้ส่ือความรู้ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จะเป็นการเสริมสร้างพฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภยัต่อสุขภาพตัง้แต่ในวัยเดก็  
ท าให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี



 

 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้โดยพิจารณาจากความสามารถและ
ศักยภาพที่สามารถเข้าใจเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์  

 

 
 

 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าข้อมูลมาออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ 
 
 
 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย  

มีความสามารถในการอ่านหนังสือได้เข้าใจ  
อยูใ่นระบบการศึกษาภาคบังคับ  

การเรียนรู้ภายใต้การก ากับดูแลของ
คร ู

การอ่านในเวลาเรียน 
การอ่านนอกเวลาเรียน 

มีค าถามท้ายบท ข้อสอบประเมินความรู้ 
ค าถามท้ายบท ได้เหรียญรางวัล 

การวเิคราะห์ ท าความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอน เป้าหมายของรูปแบบการสอน 
วัตถุประสงค์ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ความรู้พืน้ฐานและทกัษะของผู้เรียนที่จ าเป็นต้องมี 

A 
การพฒันาส่ือ 



จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์พร้อมใข้ - ฉบับทดสอบ 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ 
  

- ผู้จัดท าสื่อน าเสนอเค้าโครงร่างของหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ต่อคณะนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอน เพื่อรับฟังความเห็นในการปรับปรุงสื่อให้เป็นไป
ตามรูปแบบที่ต้องการ 

 

- ผู้จัดท าสื่อ จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ตาม
ข้อก าหนดและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมน าเสนองาน 

 

- ผู้จัดท าสื่อน าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ 
  ที่พัฒนาขึ้น ต่อคณะนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบ 

  ความถูกต้องของเนื้อหา และความเหมาะสมของรูปแบบ 
 D 



 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน (คร)ู น้าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ไปทดสอบการใช้งานกับ
นักเรียนเป้าหมาย ใน 4 โรงเรียน จ้านวน 365 คน แยกเป็น 
กลุ่มที่เรียนรู้จากหนังสอืรูปแบบสิง่พมิพ์ จ้านวน 178  คน 
กลุ่มที่เรียนรู้จากหนังสอือิเล็กทรอนิกส์  จ้านวน 187  คน 
  

การพฒันาส่ือ 

นักวิจัยประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ และ 
ความพึงพอใจในการใชส้ื่อของนักเรียน  
น้าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และผู้จัดท้าสื่อ 
  

ร่วมกันประเมินข้อมูลระบุจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง  
จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบปฏิสัมพันธฉ์บับแกไ้ข 

ประเมินผล 

ทดสอบการใช้งาน 



นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
ใช้เวลาอ่านในคาบเรียน 2 คาบเรียน ประมาณ 10-20 นาที ต่อเรื่อง 

นักเรียนจากโรงเรียนอ านวยวิทย์  
ใช้เวลาอ่านในคาบเรียน 4 คาบเรียน ประมาณ 30-40 นาที ต่อเรื่อง 

นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ไม่ถูกจ้ากัดเวลาในการอ่าน  

นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย  
ใช้เวลาอ่านใน 1 คาบเรียน ประมาณ 5 นาทีตอ่เร่ือง  

อ่านนอกเวลาเรยีน 

ทดสอบการอ่านหนังสอือิเล็กทรอนิกส ์ อ่านในเวลาเรยีน 

“การเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกเวลาเรียน” 

“การเรียนรู้ด้วยตวัเองในเวลาเรียน” 



โรงเรยีน หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ หนงัสือรปูแบบสิ่งพิมพ ์

กอ่นอ่าน หลงัอ่าน กอ่นอ่าน หลงัอ่าน 

กรงุเทพคริสเตยีนวิทยาลยั 24.3 28.5 21.6 27.6 

 ประถมศึกษาปีที่ 6  ไม่จ ากัดเวลา P-value = 0.000 ไม่จ ากัดเวลา P-value = 0.000 

วฒันาวิทยาลยั 22.7 23.8 21.9 30.8 

 ประถมศึกษาปีที่ 6  (5 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.231 (10-15 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.000 

อนบุาลนครปฐม 19.3 21.8 20.2 21.3 

 ประถมศึกษาปีที่ 5 (10-20 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.000 (5 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.246 

อ านวยวิทยน์ครปฐม 17.2 22.2 19.9 23.7 

 ประถมศึกษาปีที่ 5 (30-40 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.000 (20-30 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.000 

ทดสอบการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
187 คน ใน 4 โรงเรียน 
 

 ผลการประเมินความรู้ของนักเรียน   “ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น”  
    โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังอ่านหนังสือของนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนสูงกว่าก่อนอ่าน  
    โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
     ยกเว้น 1 โรงเรียน เน่ืองจากเวลาที่ใช้อา่นหนงัสือในคาบเรียนไมเ่พียงพอ (5 นาทีตอ่เร่ือง) 



 ความพึงพอใจของนกัเรยีน 
ค่าเฉลีย่ระดบัความพึงพอใจภาพรวมทกุโรงเรยีน 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส ์ หนงัสือสื่อสิ่งพิมพ ์

ดา้นเน้ือหาและการด าเนินเรือ่ง     

ท าใหน้กัเรียนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเรื่องอนัตรายในอาหาร  4.8 4.6 

มกีารน าเสนอเนือ้หาที่ชดัเจน เขา้ใจงา่ย 4.8 4.7 

ท าใหน้กัเรียนจดจ าเนือ้หาความรูไ้ดง้า่ย 4.8 4.6 

เนือ้หาสัน้ กระชบั ใชเ้วลาอ่านไมน่าน 4.7 4.6 

ชว่ยใหน้กัเรียนน าความรูไ้ปปรบัพฤตกิรรมการกินอาหาร 4.8 4.7 

รปูภาพ ภาษา และเทคนิค     

ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนร ู ้ 4.8 4.7 

มตีวัอกัษรที่อ่านงา่ย ชดัเจน เหมาะสม 4.6 4.5 

มภีาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกบัเนือ้หา 4.6 4.5 

 

 ผลการประเมินความพีงพอใจของนักเรียน 
“นักเรียนส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับมาก (4 คะแนน) ถึงมากที่สุด (5 คะแนน) ในทุกหัวข้อ”  
- ด้านเนื้อหาการด้าเนินเรื่อง (ร้อยละ 93.3-98.7) รูปภาพ ภาษา เทคนิค (ร้อยละ 98.0-99.3)  
“นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์มีรูปแบบน่าสนใจ 
  ท าให้นักเรียนอยากเรียนรู้ สามารถน าความรู้ในหนังสือไปปรับพฤติกรรมการกินอาหารได”้ 
  

นักเรียนท่ีให้คะแนนความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากที่สุด มีจ านวนมากกว่าหนังสือรูปแบบสิ่งพิมพ์ 



  

 ข้อเสนอแนะจากครทูี่ร่วมโครงการ   ครูที่น้าหนังสือไปใช้สอนนักเรียนเห็นว่า  
 - เนื้อหามีความเหมาะสม นักเรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจไดด้้วยการอ่านเอง 
 - เนื้อหามีความสัมพันธ์กับวิชาสุขศึกษา สามารถใช้สอนในโรงเรียน  
 - เป็นความรู้ใหม่ มคีวามสอดคล้องกบัการบริโภคประจ าวันของนักเรียน 
 - มีภาพประกอบเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ  

     การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหลงัจากที่ไดอ้่านหนังสอือิเล็กทรอนิกสแ์บบปฏิสัมพันธ ์
   

 นักเรียนส่วนหนึ่งน าความรู้ไปใช ้ลดปริมาณการกินอาหารที่ใส่สารกนับูดหรือสีสงัเคราะห์ 
เปลี่ยนไปกินอาหารทีม่ีคุณภาพทดแทน เช่น ดื่มน้้าเปล่า น้้าสมุนไพร แทนน้้าใส่สสีงัเคราะห ์ 
 

 นักเรียนส่วนหนึ่งกล่าวว่าระมัดระวังในการกนิมากขึน้ เลือกซื้ออาหารจากร้านค้าที่สะอาด 
แม่ค้าแต่งกายสะอาด เลือกอาหารที่ใสส่ีธรรมชาติ ไม่เลือกอาหารใส่สีสด เพราะคิดว่าปลอดภัย
กว่า ไม่ซื้อไส้กรอกลูกช้ินที่ไมแ่ช่เย็นหรือไม่แช่น้้าแข็ง ไม่ซื้อไส้กรอกที่สจีัดจา้นหรือสสีดมาก 

  

 นักเรียนอีกจ านวนหนึง่กล่าวว่าตนเองยังไม่ปรับพฤติกรรมการกนิ โดยให้เหตุผลว่าชอบกนิ 
เช่น ยังชอบกินก๋วยเตีย๋วอยู่และกนิเท่าเดมิ ยังซื้อไส้กรอกกนิทุกวัน เป็นต้น 



 
- ผู้จัดท ำสื่อด ำเนินกำรจัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบปฏิสัมพันธ์  

ตำมข้อก ำหนดและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประชุมประเมินผลส่ือครั้งสุดท้ำย ให้นักวิจัยตรวจสอบควำมถูกต้อง 
- ผู้จัดท ำสื่อจัดส่งหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์แบบปฏิสมัพันธ์ที่ปรับแกส้มบูรณ ์พร้อมใช้ เพื่อน ำไปอบรม

ครูผู้สอน 

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนกำรสอน และ
ผู้จัดท ำส่ือ เพื่อร่วมกันประเมินข้อมูลเพื่อระบุจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง ด ำเนินกำรแก้ไขขั้นสุดท้ำย 

ประเมินผลจากข้อมูลความพึงพอใจในการใช้สื่อของครูผู้สอน และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมินผลจากข้อมูลประสิทธิภาพการเรยีนรู ้ 
และความพึงพอใจในการใช้สื่อของนักเรียน และครูร่วมโครงการ  E 

จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์พร้อมใข้ - ฉบับสมบูรณ ์



ผลการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปอบรมครูผู้สอน  
 

ผลประเมินความพึงพอใจสื่อของครู 27 คน จาก 15 โรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 พฤษภำคม 2560  

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งด้านเนื้อหา 
รูปภาพ ภาษา เทคนิค การน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  



  
รายละเอยีด 

คะแนนความพงึพอใจส่ือ e book ในเร่ืองต่างๆ ของครูผู้สอน 
 (คะแนนเตม็ 5 – มากที่สุด / คะแนน 4 - มาก ) 

อนัตราย 
ในอาหาร 

สารกนับูด
ในอาหาร 

สีสนั 
ในอาหาร 

เน้ือสตัว์
แปรรูปฯ 

ก๋วยเต๋ียวฯ 
มีอะไร 

ขนมอบฯ 
มีอะไร 

น า้หวานฯ 
มีอะไร 

mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD mean SD 
ด้านเนือ้หาและการด าเนินเร่ือง 
ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  4.56 0.5 4.56 0.5 4.67 0.5 4.59 0.5 4.78 0.4 4.56 0.5 4.74 0.4 
ช่วยให้จดจ าเนือ้หาความรู้ได้ง่าย 4.33 0.6 4.26 0.6 4.56 0.6 4.41 0.6 4.67 0.5 4.48 0.6 4.59 0.6 
เนือ้หาส้ัน กระชับ เวลาอ่านไม่นาน 4.00 0.7 4.37 0.6 4.52 0.7 4.41 0.7 4.56 0.7 4.44 0.7 4.56 0.7 
น าเสนอเนือ้หาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.41 0.6 4.48 0.5 4.63 0.5 4.59 0.6 4.67 0.5 4.52 0.5 4.67 0.5 
ช่วยให้นักเรียนน าความรู้ไปปรับ
พฤติกรรมการกนิอาหาร 

4.41 0.6 4.52 0.7 4.59 0.6 4.52 0.7 4.67 0.5 4.70 0.4 4.67 0.5 

รูปภาพ ภาษา และเทคนิค                             
ท าให้เกดิความสนใจอยากเรียนรู้ 4.56 0.6 4.56 0.6 4.81 0.5 4.70 0.5 4.78 0.5 4.74 0.5 4.81 0.4 
ภาพสวยงาม เหมาะสมกบัเนือ้หา 4.78 0.4 4.78 0.5 4.78 0.4 4.81 0.5 4.81 0.4 4.81 0.4 4.89 0.3 
ตัวอกัษรอ่านง่าย ชัดเจน เหมาะสม 4.41 0.7 4.56 0.6 4.74 0.5 4.67 0.5 4.78 0.5 4.85 0.3 4.85 0.3 
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน                             
น าไปเป็นส่ือประกอบการสอน 4.78 0.4 4.81 0.4 4.81 0.4 4.74 0.4 4.70 0.5 4.78 0.4 4.74 0.4 
เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียน 4.63 0.5 4.74 0.4 4.78 0.5 4.74 0.4 4.81 0.4 4.81 0.4 4.81 0.4 
ช่วยสอน/จัดกิจกรรมการสอนได้
ชัดเจนมากขึน้ 

4.67 0.5 4.74 0.4 4.89 0.3 4.74 0.4 4.81  0.4 4.81 0.4 4.85 0.3 

ภาพรวมของความพงึพอใจ 4.70 0.5 4.74 0.4 4.89 0.3 4.74 0.4 4.85 0.3 4.81 0.5 4.85 0.3 



 

ผู้เช่ียวชาญที่มาช่วยเสนอข้อคดิเหน็ในการด าเนินการปรับแก้หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. ผศ.ดร.น า้ค้าง ศรีวฒันาโรทยั ผู้ เช่ียวชาญด้านการใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 
2. ผศ.ดร.วชัรี เกษพิชยัณรงค์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอน 
3. คณุ คณุญัญา สงบวาจา ผู้ เช่ียวชาญด้านการการสื่อสาร 



พัฒนาเกมอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์  

ตวัเกม ( และ e-book ) ใชไดท้ัง้ 3 แพลต็ฟอรม์ ไดแ้ก ่iOS ( iPad ) , Android tablet , PC   
โดยตวัเกมรองรับระบบ touch screen  เลน่บนจอ touch screen ขนาดใหญ ่หรอืลงบน tablet 



 

หลักการออกแบบและพัฒนาเกมแบบจ าลอง ADDIE 
1 การวิเคราะห์  
2 การออกแบบ  
3 การพฒันา  
4 การน าไปใช้ 
5 การประเมินสรุปผล  
 

ใช้พฒันาเกมอเิล็กทรอนิกส์แบบปฏสัิมพนัธ์ 2 เกม   
 

 เกมประเมนิความเสี่ยง  
 

 มินิเกมเสริมการเรียนรู้อาหารกลุ่มเส่ียง  
ในเนือ้สตัว์แปรรูปมีอะไร  เมืองก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่  
ในก๋วยเตี๋ยวมีอะไร   เมืองเนือ้สัตว์แปรรูป  
ในขนมอบมีอะไร    เมืองขนมอบหอมอร่อย  
ในน า้หวานมีอะไร   เมืองน า้หวานแสนอร่อย 
 

พัฒนาเกมอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์  



พัฒนาเกมอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์  

ใช้ในการเรียนรู้เร่ืองการได้รับสารกันบูดจากการบริโภคอาหาร  
เพื่อให้ผูเ้รียนใชป้ระเมินความเส่ียงต่อสุขภาพในการไดรั้บสารกนับูดจากการบริโภคอาหาร 
ดว้ยตนเอง และสามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคตามรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ  

เกมประเมนิความเสีย่ง 

มินิเกมเสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง 



หนังสอื “สารกันบดู” 



หนังสอื “สารกันบดู” 

เกมรูท้นัสารกนับูด 



ฐานความรู้ “สารกันบดู” - ภาระกจิจ่ายตลาด 

 
เวณิกา เบ็ญจพงษ์  เลือกกนิอาหาร ลดความถ่ีในการกนิอาหารที่ท าให้เดก็คนนัน้ๆได้รับสารกันบูดเยอะลง 



 
 

1 กลุ่มผู้เรียนเป็นใคร มพีืน้ฐานความรู้ระดบัใด 
 

    “นักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย” 
 

 
เวณิกา เบ็ญจพงษ์  

 

  ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 

เกมรูท้นัสารกนับูด 

การเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัยอาหาร โดยเร่ิมในระบบการศึกษาภาคบังคับ  
โดยใช้ส่ือความรู้ที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จะเป็นการเสริมสร้างพฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพตัง้แต่ในวัยเดก็  

A 



 

 ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของบทเรียน คอือะไร  
 นักเรียนสามารถประเมนิความเส่ียงการได้รับสารกนับูดจากการบริโภคอาหาร 
                และเลอืกรับประทานอาหารเพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายจากการได้รับสารกนับูด 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด A 



 
 
 

3. เนือ้หาอะไรบ้าง ทีเ่กีย่วข้อง  
 เกมการประเมนิความเส่ียงการได้รับสารกนับูดจากการบริโภคอาหารกลุ่มเส่ียง 
 4 กลุ่ม ได้แก่ ก๋วยเตีย๋ว เนือ้สัตว์แปรรูป ขนมอบ และน า้หวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด 

  สมดุบนัทึกการเรยีนร ู ้เรือ่ง สารกนับดู    

  ตะลยุดินแดนอาหารกบันกัวิจยัร ุน่จ๋ิว 

โครงการนกัวิจยัร ุน่จ๋ิว สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

A 



ขั้นตอนที ่1: การวิเคราะห์ (Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด A 



 
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 
 

4. ปัญหาหรืออุปสรรคทีค่าดว่าจะเกดิขึน้มีอะไรบ้าง 
  นักเรียนบางคนอาจจะค านวณผดิจึงต้องมีการแก้ไข 
 โดยการให้ค าตอบทีถู่กต้อง หากค าตอบทีนั่กเรียนค านวณผดิ  
 เพือ่ให้สามารถด าเนินกจิกรรมในเกมต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด A 



 
 

ขั้นตอนที ่2: การออกแบบ (Design) 
 

1. ก าหนดจุดประสงค์ของเกมประเมินความเส่ียงให้สอดคล้องกบัเป้าหมายบทเรียน 
  ออกแบบเกมทีท่ าให้ผู้เล่นแต่ละคนประเมนิความเส่ียงการได้รับสารกนับูด 
 จากการบริโภคอาหารทั้ง 4 กลุ่มได้ด้วยตนเองโดยไม่มข้ีอผดิพลาดของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด D 

- บทสนทนาก่อนเขา้เกม 



ขั้นตอนที ่2: การออกแบบ (Design) 
2. ก าหนดโครงร่างและล าดบัของเนือ้หาของเกมประเมนิความเส่ียง 
    ให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายสามารถด าเนินกจิกรรมในเกม   
- ผู้เล่นค านวณปริมาณทีป่ลอดภัยในการได้รับสารกนับูดเข้าสู่ร่างกาย 
- ผู้เล่นเลอืกอาหารกลุ่มเส่ียง 4 กลุ่มทีต้่องการรับประทานใน 1 วนั 
- ผู้เล่นค านวณการได้รับสารกนับูดจากการบริโภคอาหาร 4 กลุ่มทีต่นเลอืกมา 
- ผู้เล่นประเมนิความเส่ียงต่อสุขภาพในการได้รับสารกนับูดเข้าสู่ร่างกาย 

เกมรูท้นัสารกนับูด D 



ขั้นตอนที ่2: การออกแบบ (Design) 
 

3. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้และกลยุทธ์เพือ่ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
- ก าหนดให้ผู้เล่นที่ได้รับความเส่ียงที่สูงเกินปริมาณที่ปลอดภัยต้องกลับไปเลือก

อาหารใหม่ โดยในรอบที่ 2 สามารถมองเห็นข้อมูลของสารกันบูดที่มีอยู่ในอาหาร 
เพือ่ผู้เล่นจะได้เลอืกอาหารทีไ่ม่ก่อความเส่ียงทีสู่งเกนิปริมาณทีป่ลอดภัย 

 

เกมรูท้นัสารกนับูด D 



 

ก าหนดให้เหรียญรางวลัส าหรับผู้เล่นทีไ่ด้รับ 
ความเส่ียงระดบัต ่ากว่าปริมาณทีป่ลอดภัย  
เหรียญทองส าหรับความเส่ียงในระดบัทีย่อมรับได้ยอดเยีย่ม 
เหรียญทองส าหรับความเส่ียงในระดบัทีย่อมรับได้ดมีาก 
เหรียญทองส าหรับความเส่ียงในระดบัทีย่อมรับได้พอใช้ได้ 
 
 
 
 
 

เกมรูท้นัสารกนับูด D 



 
 
 

ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และกลยุทธ์เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ ด้วยการจัดท าเกมเสริมการเรียนรู้ 
ของอาหารกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์แปรรูป ขนมอบ น้ าหวาน ในรูปแบบของเกมต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มินิเกมเสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง 



ขั้นตอนที ่2: การออกแบบ (Design)  
3. ก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้และกลยุทธ์เพือ่ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
เกมท้ายเล่ม e book ได้แก่ ก๋วยเตีย๋ว เนือ้สัตว์แปรรูป ขนมอบ น า้หวาน 
ก าหนดใหผู้เ้ล่นเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งใน 

- รูปแบบการเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้ง 
- รูปแบบการจบัผดิรูปภาพ 
- รูปแบบเกมตีหวั 
- รูปแบบยกป้ายถูกผดิ 

มินเิกมเสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง 

D 



D 



ขัน้ตอนท่ี 2: การออกแบบ (Design) 
 

4. ก าหนดส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
จัดท าสื่อการเรียนรู้เ ร่ืองความปลอดภัยอาหารในรูปแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ปฏิสมัพนัธ์ 2 เกม  - เกมสง่เสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง  มนิิเกม 
            - เกมประเมนิความเสีย่งการไดร้บัสารกนับดู  เกมรูท้นัสารกนับดู 
 

มินิเกมเสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง เกมรูท้นัสารกนับูด 

น ามาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ผ่าน e book ทั้ง 7 เร่ือง 

D 



ขัน้ตอนท่ี 2: การออกแบบ (Design) 
 
 

5. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล  
โดยจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องบทเรยีน กจิกรรมและเน้ือหา 
 เกมเสรมิการเรยีนรูอ้าหารกลุม่เสีย่ง 
  – สามารถตอบค าถามไดถ้กูตอ้งมากกวา่ รอ้ยละ 70 
 เกมประเมนิความเสีย่งการไดร้บัสารกนับดู  
  – สามารถเล่นไดเ้หรยีญทอง เหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดง 
 

D 



6. ก าหนดแผนผงัแสดงล าดบั

การน าเสนอบทเรยีน  

(Lesson Flowchart)  

  

D อันตรายใน

อาหาร 

สารกนับดู

ในอาหาร 

ส ี

ในอาหาร 

สรุปบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอืชุดพืน้ฐานความรู ้3 เล่ม 

ในน้ าหวาน

มีอะไร 

ในขนมอบมี

อะไร 

ในก๋วยเตีย๋ว

มีอะไร 

ในเนือ้สตัว์

แปรรปูมอีะไร 

สรุปบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการอา่นหนงัสอืชุดประยุกตค์วามรู ้4 เล่ม 

สรุปบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการเลน่เกม

รู้ทันสารกนับดู มีความสมัพนัธก์บั

หนังสือ สารกนับดูในอาหาร 

สรุปบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการเลน่    

มินิเกมมคีวามสมัพนัธก์บัหนงัสอื

ชุดประยุกตค์วามรู ้4 เล่ม 

เกมรูท้นัสารกนับดู 

(เกมประเมนิความเสีย่ง  

การไดร้บัสารกนับดู) 

มินิเกม 

(เกมเสรมิการเรยีนรู ้   

อาหารกลุม่เสีย่ง) 



ขั้นตอนที ่3: การพฒันา (Development)  
 

หลงัจากท่ีไดท้ดสอบและสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นต่างๆ จนเกิดความมัน่ใจแลว้ 
นกัออกแบบ และพฒันาการสอนบนเวบ็จะเร่ิมด าเนินการพฒันา บทเรียนดงัต่อไปน้ี  
1. การเขียนบท (Scripting) อาจเรียก ว่า สตอร่ีบอร์ด (Storyboard) 
1.1 ช่ือเกม 
1.2 เน้ือหาของเกม 
1.3 รายละเอียดเก่ียวกบัการท างานของเกม  
เช่น การสร้างตวัเช่ือมโยง (Link) 
1.4 รายละเอียดเก่ียวกบัรูปภาพประกอบ (ถา้มี) 
1.5 บทของเสียงบรรยาย (ถา้มี) 
1.6 ร า ย ล ะ เ อีย ด ก า ร ท า ง า น ข อ ง 
โปรแกรม เช่น การท างานของปุ่มต่างๆ  
ในแต่ละเวบ็เพจ 
 

D 



2. การสร้างงานกราฟิก โปรแกรมน าเสนอแฟ้มเสียง  
 

3. ก า ร ใ ช้โ ป ร แ ก ร ม ส ร้า ง เกม (Programming) 
 

4. การทดสอบการท างานของเกม 
 

5. การประเมินผลระหว่างทาง เพือ่พฒันาเกม 
น าเสนอ โครงร่างเกมประกอบ e book ในการประชุมนกัวจิยัคร้ังท่ี 1  
น าเสนอ โครงร่างแกไ้ข เกมประกอบ e book ในการประชุมนกัวจิยัคร้ังท่ี 2  
น าเสนอ โครงร่างเกมประเมินความเส่ียง ในการประชุมนกัวจิยัคร้ังท่ี 3  
น าเสนอ โครงร่างแกไ้ข เกมประเมินความเส่ียง ในการประชุมนกัวจิยัคร้ังท่ี 4  
น าเสนอ storyboard ในการประชุมนกัวจิยั และผูเ้ช่ียวชาญ สกว.  
 
6. จัดท าเกมประกอบ e book และเกมประเมนิความเส่ียง 

ขั้นตอนที ่3: การพฒันา (Development)  D 



ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียน  
น ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำเกมอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนกำรสอน และผู้จัดท ำสื่อ  
ร่วมกันประเมินข้อมูลระบจุุดบกพร่องท่ีต้องปรับปรุง  
จัดท าเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ฉบับแก้ไข 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอน (ครู) น าเกมอิเลก็ทรอนิกส์
แบบปฏิสมัพนัธ์ ไปทดสอบการใชง้านกบันกัเรียนเป้าหมาย  
ใน 4 โรงเรียน จ านวน 365 คน แยกเป็น 
กลุ่มท่ีเรียนรู้จากหนงัสือรูปแบบส่ิงพิมพ ์ จ  านวน 178  คน 
กลุ่มท่ีเรียนรู้จากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์    จ  านวน 187  คน 



นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
ใช้เวลาอ่านในคาบเรียน 1 คาบเรียน ประมาณ 20 นาที ต่อเกม 

นักเรียนจากโรงเรียนอ านวยวิทย์  
ใช้เวลาอ่านในคาบเรียน 1 คาบเรียน ประมาณ 20 นาที ต่อเกม 

นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ไม่ถูกจ้ากัดเวลาในการเล่นเกม  

นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย  
ใช้เวลาอ่านใน 1 คาบเรียน ประมาณ 20 นาทีตอ่เกม  

เลน่เกมนอกเวลาเรยีน 

ทดสอบการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ เลน่เกมในเวลาเรยีน 

“การเรียนรู้ด้วยตัวเองในเวลาเรียน” 

“การเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกเวลาเรียน” 



โรงเรยีน เกมอิเล็กทรอนิกส ์ เกมรปูแบบสิ่งพิมพ ์

กอ่นเลน่ หลงัเลน่ กอ่นเลน่ หลงัเลน่ 

กรงุเทพคริสเตยีนวิทยาลยั 6.7 7.1 5.9 7.1 

 ประถมศึกษาปีที่ 6  ไม่จ ากัดเวลา P-value = 0.151 (1 ชั่วโมง) P-value = 0.000 

วฒันาวิทยาลยั 5.5 6.8 5.2 7.9 

 ประถมศึกษาปีที่ 6  (20 นาทีต่อเกม) P-value = 0.001 (1 ชั่วโมง) P-value = 0.000 

อนบุาลนครปฐม 5.0 5.5 6.2 6.9 

 ประถมศึกษาปีที่ 5 (20 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.042 (1 ชั่วโมง) P-value = 0.010 

อ านวยวิทยน์ครปฐม 5.5 5.9 4.9 7.0 

 ประถมศึกษาปีที่ 5 (20 นาทีต่อเร่ือง) P-value = 0.105 (1 ชั่วโมง) P-value = 0.000 

ทดสอบการเล่นอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
165 คน ใน 4 โรงเรียน 
 

 ผลการประเมินความรู้ของนักเรียน   ท าให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสารกันบูดเพิ่มขึ้น  
    โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังเล่นเกมอิเล็กทรอนิกสข์องนักเรียน 4 โรงเรียนสูงกว่าก่อนเล่น  
    โดย 2 โรงเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
          2 โรงเรียน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
          เนื่องจากขาดการสรุปบทเรียนทบทวนความรู้ที่ได้จากเกมหลงัเล่นเกมทันที 



 

 ผลการประเมินความพีงพอใจของนักเรียน 
“นักเรียนส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับมาก (4 คะแนน) ถึงมากที่สุด (5 คะแนน) ในทุกหัวข้อง”  
- ด้านเนื้อหาการด้าเนินเรื่อง (ร้อยละ 66.7-88.9) ด้านเทคนิคการน้าเสนอ (ร้อยละ 53.7-70.4)  
“นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการเล่นเกมท าให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่อการได้รับ 
  สารกันบูด และสามารถน าความรู้ไปปรับพฤตกิรรมการกนิอาหารให้ปลอดภัยได้” 
  

  

รายละเอียด 

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจทกุโรงเรยีน 

เกมอิเล็กทรอนกิส ์ เกมส่ือส่ิงพิมพ ์

ดา้นเน้ือหาความร ู ้

นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองความเสี่ยงตอ่การไดร้บัสารกนับดู  4.37 4.59 

เนือ้หาความรูท้ี่อยู่ในเกมเขา้ใจงา่ย 4.15 4.42 

เกมมีประโยชนต์อ่การเรียนรูเ้ร่ืองความเสี่ยงตอ่การไดร้บัสารกนับดู 4.32 4.50 

สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัพฤตกิรรมการกนิอาหารใหป้ลอดภยัได ้ 4.26 4.44 

ดา้นเทคนิคและการน าเสนอ     

นา่สนใจหรือดึงดดูนกัเรียนใหอ้ยากเลน่เกม 4.13 4.17 

ชว่ยใหน้กัเรียนจดจ าเนือ้หาความรูไ้ดง้า่ย 4.10 4.27 

ภาพ/ ภาพเคลื่อนไหว/ เสียงประกอบในเกมนา่สนใจ 4.10 4.28 

การออกแบบวิธกีารเลน่เกมนา่สนใจ 4.06 4.27 

ไดร้บัความสนกุสนานเพลิดเพลินจากการเรียนรูผ้า่นเกม 4.19 4.38 

เกมงา่ยตอ่การเลน่ ไมซ่ับซอ้น 4.23 4.72 

จ านวนนักเรียนที่ให้คะแนนความพึงพอใจเกมรูปแบบสิ่งพิมพ์ในระดับมากที่สุด มีจ านวนมากกว่าเกมอิเล็กทรอนกิส ์















ผลการน าเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ไปอบรมครูผู้สอน  
 

ผลประเมินความพึงพอใจสื่อของครู 29 คน จาก 16 โรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งด้านเนื้อหา การ
น าไปใช้ประโยชน์ เทคนิค การน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  



  

ผลประเมนิความพงึพอใจสือ่ของคร ู 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

เกมร ูท้นัสารกนับดู มินิเกม 

เน้ือหาความร ู ้และการน าไปใชป้ระโยชน ์ ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1.  เกมนีท้ าใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองความเสี่ยงตอ่การไดร้บัสารกนับดู  4.52 0.57 4.52 0.05 

2.  เนือ้หาความรูเ้ร่ืองสารกนับดูที่สอดแทรกในเกมเขา้ใจไดง้า่ย 4.72 0.45 4.52 0.50 

3.  เกมนีม้ีประโยชนต์อ่การเรียนรูด้า้นความเสี่ยงตอ่การไดร้บัสารกนับดู 4.62 0.49 4.66 0.48 

4.  สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการเลน่เกมนีไ้ปปรบัพฤตกิรรมการกินอาหารได้

อย่างปลอดภยั 

4.45 0.57 4.52 0.50 

ดา้นเทคนิคและการน าเสนอ         

5. เกมมีความนา่สนใจดึงดดูนกัเรียนใหอ้ยากเลน่ 4.55 0.57 4.76 0.43 

6. เกมชว่ยใหน้กัเรียนจดจ าเนือ้หาความรูเ้ร่ืองสารกนับดู 4.48 0.57 4.52 0.50 

7. รปูภาพประกอบและสีสนันา่สนใจ 4.69 0.54 4.79 0.49 

8. การออกแบบวิธีการเลน่เกมนา่สนใจ 4.55 0.57 4.76 0.51 

9. นกัเรียนไดร้บัความสนกุสนานเพลิดเพลินจากการเรียนรูผ้า่นเกม 4.55 0.50 4.79 0.51 

10. งา่ยตอ่การเลน่ ไมยุ่่งยาก ซับซอ้น 4.59 0.62 4.69 0.54 

การน าไปใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรยีนการสอน         

11. สื่อเกมเร่ืองนีส้ามารถน าไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน 4.59 0.56 4.69 0.47 

12. สื่อเกมเร่ืองนีช้ว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเร่ืองอนัตรายในอาหาร 4.59 0.50 4.69 0.47 

13. สื่อเกมเร่ืองนีช้ว่ยใหค้ณุครสูอน/จดักิจกรรมการสอนเร่ืองอนัตรายในอาหาร

ไดช้ดัเจนมากขึน้ 

4.52 0.57 4.66 0.48 

14. โดยภาพรวมคณุครพึูงพอใจ ส่ือเกมในเรือ่งน้ี มากนอ้ยเพียงใด 4.66 0.48 4.66 0.48 

ครูสว่นใหญพ่งึพอใจตอ่สือ่เกมรูท้นัสารกนับดู (ร้อยละ 65.5) และมนิเิกม (ร้อยละ 65.5) ที่ระดบัมากทีส่ดุ 



  

 ข้อเสนอแนะจากครทูี่ร่วมโครงการ    
เกมที่น ามาให้นักเรียนเล่นสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนักเรียนได้  
นักเรียนมีความใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารและอา่นฉลากมากขึ้น  

     การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหลงัจากที่ไดเ้ล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏสิัมพันธ์ 
 
   

 รูว้่า กรดเบนโซอิก คือ สารกันบูด พบในก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์แปรรูป ขนมอบ และน้ าหวาน  
 

 สามารถประเมินได้ว่าตนเองจะไดร้ับสารกนับูดมากน้อยเพยีงใดใน 1 วัน ถ้ากินสารกันบูด
มากๆ เป็นประจ าทุกวันจะเป็นอันตรายตอ่ร่างกาย  
 

 ไมค่วรกินอาหารที่มีสารกันบูดทุกวัน ลดเป็นวันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละคร้ัง ควรเลือกกิน
อาหารจากร้านที่สะอาด มีตู้แช่อาหาร สังเกตฉลากบนอาหารว่า มีอย. หรือ ไม่ใส่สารกันบูด  

ครูที่เข้าทดสอบการใช้เกม ส่วนใหญ่ระบุว่าสามารถน าไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการได้รับสารกันบูดส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 
ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการในการพัฒนาเกมเพื่อให้ผูเ้รียนใช้ประเมนิความเสี่ยงตอ่
สุขภาพในการได้รับสารกันบูด และปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างไรก็ตามเกมนี้มี
วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้จึงยังจ าเป็นต้องมีการสรุปบทเรียนจากครูหลังเล่นเกม 







ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 


