
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานระบบ 
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คู่มือการใช้งาน 

ระบบสารสนเทศส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

การเข้าใช้งานเว็บ 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี http://www.hosting.cmru.ac.th/media/ เม่ือเข้าสู่
เว็บไซต์จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ  ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ และเมนูการใช้งานต่าง ๆ อยู่ส่วน
ด้านบนของเว็บ 

 
ภาพที่ ก.1  แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 
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การใช้งานเว็บไซต์ส่วนแสดงส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 หากต้องการใช้งานสื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเรื่องใดให้คลิกเลือกส่ือท่ีต้องการจากน้ันระบบ
แสดงส่ือที่คลิกเลือก 

 
ภาพที่ ก.2 แสดงการทํางานของส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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การทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ 
 การทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบ ให้คลิกที่เมนู 
“แบบสอบถาม” และมีข้ันตอนดังน้ี 

1. คลิก “แบบสอบถาม” 
2. คลิกเลือกตอบแบบประเมิน 
3. คลิก “บันทึก” 

 

 
ภาพที่ ก.3 หน้าจอแบบประเมิน 
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การใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 การใช้งานระบบสารสนเทศในส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการจัดการเว็บไซต์ เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลสื่อในเว็บไซต์ การเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใช้งานได้ดังน้ี 

1. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
2. กรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
3. คลิก “ตกลง” 

 
ภาพที่ ก.4 แสดงหน้าจอลอ็กอินสําหรับผู้ดูแลระบบ 

 
 หลังจากเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้าหลักของการจัดการระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ เมนูสําหรับ
ผู้ใช้งานจะอยู่ทางด้านซ้าย เม่ือคลิกที่เมนูใดจะปรากฏข้อมูลที่เลือกในส่วนของการแสดงข้อมูล 
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ภาพท่ี ก.5 แสดงหน้าจอหลักเม่ือทําการล็อกอินในส่วนผู้ดูแลระบบ 

 
 การจัดการข้อมูลส่ือเม่ือต้องการเพ่ิมข้อมูลส่ือ ให้คลิกที่เมนู “เพ่ิมข้อมูลส่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ” เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลใดให้คลิก ภาพสัญลักษณ์ การแก้ไขท้ายข้อมูลที่ต้องการ เม่ือต้องการ
ลบข้อมูลใดให้คลิก ภาพสัญลักษณ์การลบข้อมูลท้ายข้อมูลที่ต้องการ 

 
ภาพที่ ก.6 แสดงหน้าจอข้อมูลเพ่ือเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล 
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 เม่ือคลิกเพ่ิมข้อมูลจะปรากฏหน้าจอสําหรับการกรอกข้อมูล เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิก 
“บันทึก” 

 
ภาพที่ ก.7 แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล 

 
 สําหรับการเลือกสถานะของข้อมูลที่ต้องการเพ่ิม ว่าต้องการเปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน หากเลือก
เปิดใช้งาน ข้อมูลจะแสดงหน้าเว็บในส่วนของการแสดงผลส่วนของผู้ใช้งาน หรือผู้ที่สมัครสมาชิก หาก
เลือกปิดใช้งาน ผู้ใช้งานหรือสมาชิก ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ เสมือนการซ่อนข้อมูลไว้ยังไม่แสดงให้
ผู้ใช้เห็น 

 เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลใดให้คลิก  สัญลักษณ์แก้ไขท้ายข้อมูลนั้น ๆ  เม่ือคลิกจะ
ปรากฏหน้าจอสําหรับการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นคลิก “บันทึก” 

 เม่ือต้องการลบข้อมูลใดให้คลิก  สัญลักษณ์ลบท้ายข้อมูลน้ัน ๆ เม่ือคลิกจะปรากฏ
กล่องข้อความยืนยันการลบ หากต้องการลบให้คลิก “OK”  หากยังไม่ลบให้คลิก “Cancel” 
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ภาพท่ี ก.8 แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ 

 
การออกจากระบบ 

  หากต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนู “(admin) Logout” 

 
ภาพที่ ก.9 แสดงเมนู ออกจากระบบ 

  
การดูข้อมูลผลการประเมินระบบ 

การดูข้อมูลผลการประเมินระบบ สามารถคลิกที่เมนู “สรุปแบบประเมิน”  
 

 
ภาพที่ ก.11 แสดงเมนูสรุปแบบประเมิน 
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เม่ือคลิกเมนู “สรุปแบบประเมิน” ระบบจะแสดงข้อมูลผลการประเมินระบบที่ผู้ใช้ได้ทํา

การประเมินข้อมูลดังภาพ 

 
ภาพที่ ก.12 แสดงข้อมูลผลการประเมินระบบ 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามประเมินคุณภาพของสือ่สําหรับผู้เชีย่วชาญ 
การ์ตูนแอนเิมชั่น 2 มิติ  

 
 คําชี้แจง ให้ผูป้ระเมินทําเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยเลือกตอบได้
เพียงละ 1 ตัวเลือกเท่าน้ัน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ  .......................................................................................................................................................................  
อาชีพ(ระบุ)  ........................................................................................................................................................  
ตําแหน่ง  ..............................................................................................................................................................  
เพศ    ชาย   หญิง 
อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี  21-30 ปี   31-40 ปี   40 ปีขึ้นไป 
ตอนท่ี 2  รายการประเมินคุณภาพ  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

1 ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง  
 1.1 เนื้อหามีความน่าสนใจ      
 1.2 เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย      
 1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา      
 1.4 ความเหมาะสมของระดับเนื้อหา      
 1.5 ลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา      
 1.6 ความน่าสนใจในการดําเนินเรื่อง      
2 ด้านภาพ ภาษา และเสียง  
 2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา      
 2.2 ความถูกต้องของรูปภาพตามเนื้อหา      
 2.3 ความสอดคล้องระหว่างภาพและคํา

บรรยาย 
     

 2.4 ภาพมีการสื่อความหมายชัดเจน      
 2.5 การเคล่ือนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน      
 2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน       
 2.7 เสียงท่ีใช้ประกอบบทเรียน      

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
 ลงนาม ...............................................ผู้ประเมิน 
          (...............................................) 
        วันที่ ............/................../.......... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
คู่มือการใช้งาน 

ระบบสารสนเทศส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

การเข้าใช้งานเว็บ 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี http://www.hosting.cmru.ac.th/media/ เม่ือเข้าสู่
เว็บไซต์จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ  ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ และเมนูการใช้งานต่าง ๆ อยู่ส่วน
ด้านบนของเว็บ 

 
ภาพที่ ก.1  แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 
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การใช้งานเว็บไซต์ส่วนแสดงส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 หากต้องการใช้งานสื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเรื่องใดให้คลิกเลือกส่ือท่ีต้องการจากน้ันระบบ
แสดงส่ือที่คลิกเลือก 

 
ภาพที่ ก.2 แสดงการทํางานของส่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
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การทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ 
 การทําแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบ ให้คลิกที่เมนู 
“แบบสอบถาม” และมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก “แบบสอบถาม” 
2. คลิกเลือกตอบแบบประเมิน 
3. คลิก “บันทึก” 

 

 
ภาพที่ ก.3 หน้าจอแบบประเมิน 
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การใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 การใช้งานระบบสารสนเทศในส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการจัดการเว็บไซต์ เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลสื่อในเว็บไซต์ การเข้าใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใช้งานได้ดังน้ี 

1. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
2. กรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
3. คลิก “ตกลง” 

 
ภาพที่ ก.4 แสดงหน้าจอลอ็กอินสําหรับผู้ดูแลระบบ 

 
 หลังจากเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้าหลักของการจัดการระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ เมนูสําหรับ
ผู้ใช้งานจะอยู่ทางด้านซ้าย เม่ือคลิกที่เมนูใดจะปรากฏข้อมูลที่เลือกในส่วนของการแสดงข้อมูล 
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ภาพท่ี ก.5 แสดงหน้าจอหลักเม่ือทําการล็อกอินในส่วนผู้ดูแลระบบ 

 
 การจัดการข้อมูลส่ือเม่ือต้องการเพิ่มข้อมูลส่ือ ให้คลิกที่เมนู “เพ่ิมข้อมูลส่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ” เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลใดให้คลิก ภาพสัญลักษณ์ การแก้ไขท้ายข้อมูลที่ต้องการ เม่ือต้องการ
ลบข้อมูลใดให้คลิก ภาพสัญลักษณ์การลบข้อมูลท้ายข้อมูลที่ต้องการ 

 
ภาพที่ ก.6 แสดงหน้าจอข้อมูลเพ่ือเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล 
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 เม่ือคลิกเพ่ิมข้อมูลจะปรากฏหน้าจอสําหรับการกรอกข้อมูล เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิก 
“บันทึก” 

 
ภาพที่ ก.7 แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูล 

 
 สําหรับการเลือกสถานะของข้อมูลที่ต้องการเพ่ิม ว่าต้องการเปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน หากเลือก
เปิดใช้งาน ข้อมูลจะแสดงหน้าเว็บในส่วนของการแสดงผลส่วนของผู้ใช้งาน หรือผู้ที่สมัครสมาชิก หาก
เลือกปิดใช้งาน ผู้ใช้งานหรือสมาชิก ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ เสมือนการซ่อนข้อมูลไว้ยังไม่แสดงให้
ผู้ใช้เห็น 

 เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลใดให้คลิก  สัญลักษณ์แก้ไขท้ายข้อมูลน้ัน ๆ  เม่ือคลิกจะ
ปรากฏหน้าจอสําหรับการแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นคลิก “บันทึก” 

 เม่ือต้องการลบข้อมูลใดให้คลิก  สัญลักษณ์ลบท้ายข้อมูลน้ัน ๆ เม่ือคลิกจะปรากฏ
กล่องข้อความยืนยันการลบ หากต้องการลบให้คลิก “OK”  หากยังไม่ลบให้คลิก “Cancel” 
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ภาพท่ี ก.8 แสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ 

 
การออกจากระบบ 

  หากต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนู “(admin) Logout” 

 
ภาพที่ ก.9 แสดงเมนู ออกจากระบบ 

  
การดูข้อมูลผลการประเมินระบบ 

การดูข้อมูลผลการประเมินระบบ สามารถคลิกที่เมนู “สรุปแบบประเมิน”  
 

 
ภาพที่ ก.11 แสดงเมนูสรุปแบบประเมิน 
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เม่ือคลิกเมนู “สรุปแบบประเมิน” ระบบจะแสดงข้อมูลผลการประเมินระบบที่ผู้ใช้ได้ทํา

การประเมินข้อมูลดังภาพ 

 
ภาพที่ ก.12 แสดงข้อมูลผลการประเมินระบบ 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามประเมินคุณภาพของสือ่สําหรับผู้เชีย่วชาญ 
การ์ตูนแอนเิมชั่น 2 มิติ  

 
 คําชี้แจง ให้ผูป้ระเมินทําเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยเลือกตอบได้
เพียงละ 1 ตัวเลือกเท่าน้ัน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ  .......................................................................................................................................................................  
อาชีพ(ระบุ)  ........................................................................................................................................................  
ตําแหน่ง  ..............................................................................................................................................................  
เพศ    ชาย   หญิง 
อายุ    ตํ่ากว่า 20 ปี  21-30 ปี   31-40 ปี   40 ปีข้ึนไป 
ตอนท่ี 2  รายการประเมินคุณภาพ  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

1 ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง  
 1.1 เนื้อหามีความน่าสนใจ      
 1.2 เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย      
 1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา      
 1.4 ความเหมาะสมของระดับเนื้อหา      
 1.5 ลําดับข้ันในการนําเสนอเนื้อหา      
 1.6 ความน่าสนใจในการดําเนินเร่ือง      
2 ด้านภาพ ภาษา และเสียง  
 2.1 ความถูกต้องของการใช้ภาษา      
 2.2 ความถูกต้องของรูปภาพตามเนื้อหา      
 2.3 ความสอดคล้องระหว่างภาพและคํา

บรรยาย 
     

 2.4 ภาพมีการสื่อความหมายชัดเจน      
 2.5 การเคล่ือนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน      
 2.6 ภาพการ์ตูนท่ีใช้ประกอบบทเรียน       
 2.7 เสียงท่ีใช้ประกอบบทเรียน      

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
 ลงนาม ...............................................ผู้ประเมิน 
          (...............................................) 
        วันที่ ............/................../.......... 



 
ประวตัิผู้วิจยั 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา  รัตนชูโชค  

 หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่  

 ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
    โทรศัพท์/โทรสาร 053-885637 
 
อาจารย์จุฬาวลี  มณีเลิศ  

 หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

     โทรศัพท์/โทรสาร 053-885637  
 

 
……………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 
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การวิเคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบ 
เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ ตอน โภชนาการสาํหรบัผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 1  แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลการเรียนรู ้ แบบทดสอบ 
ระดับประเมิน (IOC) 

ข้อเสนอแนะเห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เพ่ือให้ทราบ
สาเหตุ และ
อาการของโรค
ความดันโลหิต
สูง 
 

1. สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 
ก. กรรมพันธ์ุ ความเครียด ความอ้วน 
ข. การสูบบุหร่ี ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ เป็นประจํา 
ค. โรคไต หลอดเลือดแดงท่ีไตผิดปกติ 

ความผิดปกติของหัวใจแต่กําเนิด 
ง. ถูกทุกข้อ  

    

2. ข้อใด ไม่ใช่ อาการของโรคความดันโลหิตสูง 
ก. หิวน้ําบ่อย 
ข. สายตาพร่ามัว 
ค. ปวดหัวบ่อย เหนื่อยง่าย  
ง. แน่นหน้าอก หายใจติดขัด  

    

เพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับ
โภชนาการของ
ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

3. ระดับความดันโลหิตสูงกว่าเท่าใดแสดงว่าป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง  
ก. สูงกว่า 120/70 มิลลิเมตรปรอท 
ข. สูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
ค. สูงกว่า 160/100 มิลลิเมตรปรอท 
ง. สูงกว่า 170/110 มิลลิเมตรปรอท 

    

 4. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรเลือก
รับประทานเมนูใด  
ก. ปลานึ่ง 
ข. ข้าวขาหมู 
ค. ปีกไก่ทอดน้ําปลา 
ง. ปลาหมึกผัดพริกเผา 
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 5. หากป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทาน
อาหารประเภทใดเพ่ิม 
ก. ผักสด เนื้อสัตว์ติดมัน  
ข. เค้ก ขนมปัง นมไขมันตํ่า 
ค. เนื้อสัตว์ติดมัน เค้ก ขนมปัง 
ง. ผักสด ผลไม้หวานน้อย นมไขมันตํ่า 

ข้าวกล้อง  

    

 6. หากป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรลดปริมาณ
การรับประทานอาหารชนิดใด  
ก. ผักผลไม้สด ข้าวกล้อง 
ข. เนื้อสัตว์ไขมันตํ่า ผักผลไม้สด 
ค. นมไขมันตํ่า เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
ง. อาหารท่ีมีโซเดียมสูง อาหารแปรรูป 

อาหารกระป๋อง อาหารเค็ม 

    

เพ่ือให้ทราบ
แนวปฏิบัติ
สําหรับผู้ป่วย
โรคความดัน
โลหิตสูง  

7. ข้อใดไม่ใช่การรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง 
ก. ลดอาหารท่ีมีไขมันสูง 
ข. ลดการกินผักสด ผลไม้สด 
ค. งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ งดสูบบุหร่ี 
ง. ลดการกินอาหารท่ีมีโซเดียมสูง ลด

อาหารเค็ม 

    

 8. ข้อใดควรปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 
ก. ไม่เครียด 
ข. งดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหร่ี 
ค. งดใช้เคร่ืองปรุงรสในอาหาร เช่น ผง

ปรุงรส 
ง. ถูกทุกข้อ 

    

 9. หากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควบคุมการ
การบริโภคอาหาร อาจส่งผลให้เกิดสิ่งใด  
ก. โรคภูมิแพ้  
ข. โรคพากินสัน 
ค. ความจําเสื่อม แขนขาอ่อนแรง 
ง. เส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน หรือไต

วายเรื้อรัง 
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 10. ข้อใด ควรปฏิบัติ หากป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 
ก. ไม่ออกกําลังกาย 
ข. ปรุงอาหารด้วยการทอด ผัด 
ค. ทานอาหารรสเค็ม เติมน้ําปลา ผงปรุงรส 

ทุกคร้ังท่ีรับประทานอาหาร 
ง. ทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ออกกําลัง

กาย และทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด 
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การวิเคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบ 
เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ ตอน โภชนาการสาํหรบัผูป้่วยโรคเบาหวาน 

 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 1  แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลการเรียนรู ้ แบบทดสอบ 
ระดับประเมิน (IOC) 

ข้อเสนอแนะเห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

เพ่ือให้ทราบ
สาเหตุ และ
อาการของ
โรคเบาหวาน 

1. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคเบาหวาน 
ก. น้ําหนักข้ึน 
ข. ปัสสาวะบ่อย  
ค. มีแผลมักหายช้า 
ง. หิวบ่อย อ่อนเพลียง่าย 

    

2. ข้อใดเป็นอาการของโรคเบาหวาน 
ก. ใจสั่น  
ข. นอนไม่หลับ 
ค. ชาตามปลายมือ ปลายเท้า 
ง. ไม่ค่อยอยากรับประทานอาหาร 

    

 3. ระดับน้ําตาลในเลือดมากกว่าเท่าใด 
แสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน 
ก. มากกว่า 100 มิลลิกรัม 
ข. มากกว่า 200 มิลลิกรัม 
ค. มากกว่า 300 มิลลิกรัม 
ง. มากกว่า 400 มิลลิกรัม 

    

 4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของโรคเบาหวาน 
ก. พันธุกรรม  
ข. ความอ้วน 
ค. ไม่ออกกําลังกาย  
ง. ควบคุมการรับประทานอาหาร ลด

หวาน ลดมัน 
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เพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับ
โภชนาการของ
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวานทานอาหารชนิดใดได้
ตามปกติ 
ก. ผลไม้ 
ข. เนื้อสัตว์ 
ค. ผักชนิดต่างๆ  
ง. ก๋วยเต๋ียว ข้าว ขนมปัง 

    

6. อาหารชนิดใดท่ีควรหลีกเลี่ยงสําหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ก. ฝร่ัง  
ข. ผักใบเขียว 
ค. ก๋วยเต๋ียว ข้าว ขนมปัง 
ง. อาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป 

    

7. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารใด  
ก. ผักชนิดต่างๆ  
ข. เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 
ค. น้ําหวาน ช็อกโกแลต 
ง. นมจืด นมไขมันตํ่า 

    

เพ่ือให้ทราบแนว
ปฏิบัติสําหรับ
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 

8. ข้อใดเป็นการรักษาโรคเบาหวาน 
ก. ทานลูกอม  
ข. ทานยา ฉีดอินซูลีน 
ค. ออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร  
ง. ถูกท้ัง ข และ ค 

    

9. ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรเลือก
รับประทานเมนูใด 
ก. ไก่ทอด 
ข. ข้าวกล้อง 
ค. ข้าวต้มปลา 
ง. ต้มจืดมะระยัดไส้ 

    

10. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงผลไม้
ใด 
ก. ฝร่ัง 
ข. ทุเรียน 
ค. แอปเปิ้ล 
ง. แก้วมังกร 
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การวิเคราะหค์ุณภาพของแบบทดสอบ 
เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ ตอน โภชนาการสาํหรบัผูป้่วยโรคไต 

 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ตารางที่ 1  แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับผลการเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

ระดับประเมิน (IOC) 

ข้อเสนอแนะเห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

เพ่ือให้ทราบสาเหตุ
การเกิดโรคไต 

 

1. การเกิดโรคไตเรื้อรังเกิดจาก 
ก. มีโรคประจําตัวเป็น โรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง 
ข. การทานอาหารท่ีมีรสเค็ม โซเดียมสูง 

เช่น เกลือ ซอสปรุงรส  
ค. ไตทํางานลดลง เนื่องจากเป็นโรค

บางอย่าง เช่น โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ํา
ในไต 

ง. ถูกทุกข้อ 

    

2. ข้อใด ไม่ใช่ อาการของโรคไตเร้ือรัง 
ก. อ่อนเพลีย  
ข. ผิวแห้ง คัน 
ค. แขนขาบวม 
ง. อยากกินน้ําตลอดเวลา 

    

เพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการ
ของผู้ป่วยโรคไต 
 

3. อาหารใดผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังควรหลีกเลี่ยง 
ก. เคร่ืองในสัตว์  
ข. อาหารหมักดอง 
ค. เนื้อสัตว์สด ไขมันตํ่า  
ง. ถูกท้ัง ก และ ข 

    

4. ข้อใดเป็นอาหารท่ีมีโปรแตสเซียมตํ่า 
ก. ขนุน กล้วย ฟักทอง 
ข. แตงกวา ผักกาดขาว บวบ 
ค. มะละกอ มะเขือเทศ แครรอท 
ง. บร็อคโคร่ี ผักโขม เผือก ผลไม้อบแห้ง 
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5. ข้อใดมีโซเดียมน้อยสุด 
ก. ซีอ้ิว 
ข. น้ําปลา  
ค. ซอสปรุงรส 
ง. นมพร่องมันเนย 

    

6. ปริมาณโซเดียมท่ีควรบริโภคต่อวัน ไม่ควร 
เกินเท่าใด 
ก. 1000 มก. 
ข. 2000 มก. 
ค. 30000 มก. 
ง. 4000 มก. 

    

7. ข้อใดเป็นแหล่งอาหารท่ีให้ฟอสฟอรัสน้อย 
ก. ผัก ผลไม้ 
ข. เนย โยเกิร์ต 
ค. พาย เค้ก ช้อคโกแลต  
ง. ถ่ัวลิสง งา เมล็ดฟักทอง 

    

8. โซเดียมพบในข้อใดมากท่ีสุด 
ก. นม  
ข. ข้าว 
ค. ผัก ผลไม้ 
ง. ซอสปรุงรส บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 

    

เ พ่ื อ ใ ห้ทราบแนว
ปฏิบัติสําหรับผู้ป่วย
โรคไต 
 

9. เหตุใดผู้ท่ีเป็นโรคไตเร้ือรังจึงต้องควบคุม
อาหาร 
ก. ชะลอการเสื่อมของไต 
ข. ยืดเวลาท่ีจะต้องล้างไตให้ช้าลง 
ค. ลดภาระการทํางานของไตในการขับถ่าย

ของเสีย 
ง. ถูกทุกข้อ 

    

10. ข้อควรปฏิบัติเร่ืองการใช้ยา กับผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรัง 
ก. ซ้ือยาชุด ยาหม้อ มารับประทาน 
ข. ปรับหรือลดขนาดการรับประทานยาเอง 
ค. ห้ามซ้ือยากินเอง และต้องพบแพทย์ตาม

นัดทุกคร้ัง 
ง. ยาหมดสามารถซ้ือยาจากร้านขายยามา

ทานก่อนได้ 

    

 




