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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัตติามสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ตามแบบ ADDIE MODEL กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย จำนวน 42 คน เครื่องมือเป็น
การทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส ์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยสถิติ Wilcoxon 
Signed Rank Test 
 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส ์ 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรู้หลังเรียน  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญ (P-value ≤ 0.001)จากการวิจัยนี้สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เพื่อให้ความรู้ 
ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ,การสุขาภิบาลอาหาร,ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร  

 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop and test the efficiency and achievement of a self-
learning on food sanitation’s guideline for restaurants in Nong Hoi Sub-district, Mueang District, Chiang Mai 
Province. This research and development model used based on ADDIE MODEL. The samples were 
restaurant executive 4 2  people in Nong Hoi Sub-district. The tool was Megui Gen's standard self-study 
series performance test and learning achievement test. Data were analyzed using descriptive statistics and 
compared learning achievement differences with Wilcox on signed rank test.  
 The results were as follows: Self-developed learning packages were effectiveness as followed 
the Megui Gen's standards which was equal to 1.32. The learning achievement was found that the mean 
of the post-test scores was significantly higher than the pre-test scores (P-value ≤ 0 .0 0 1 ). This research 
concluded that the self learning package developed can be used to educate food handlers on how to 
effectively implement food sanitation. 
 
Keywords: self-learning package, food sanitation, restaurant owner   
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1. บทนำ 
 ในประเทศไทยโรคท ี่เก ิดจากอาหารเป ็นส ื่อ 
(food born disease ) เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ที่ส่งผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจและตอ่ภาวะสุขภาพของประชากร
ในประเทศ  โดยในปี 2557 กรมควบคุมโรค ได้รายงานถึง
สถานการณ์ของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในประเทศไทย 
พบผู้ป่วยรวมทั้งหมด 1,252,259 ราย เสียชีวิต 9 รายโรคที่
พบผ ู้ป ่วยมากอ ันด ับหน ึ่ง ได ้แก ่ อ ุจาระร ่วง จำนวน 
1,107,169 ราย เสียชีวิต 9 ราย รองลงมาโรคอาหารเป็นพษิ 
134,549 ราย โรคบิด 8,120 ราย โรคไทฟอยด ์1,955 ราย 
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 454 ราย และโรคอหิวาตกโรค 12 ราย 
ส่วนใหญ่พบใน ผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนในกลุ่มเด็ก
อายุต ่ำกว่า 5 ขวบ พบได้ร ้อยละ 29 (กรมควบคุมโรค, 
2557) 
 เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการบริโภค
อาหารที่ไม่สะอาดจะก่อให้เกิด การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จำนวนมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ใช้เมื่อเกิดโรคแต่ละครั้งมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งในด้าน
ผู้ป่วยและภาครัฐในการดูแลรักษาด้านค่าใช้จ่ายจากการ
หยดุการดำเนินการหรือทำลายอาหารที่พบเชื้อของสถาน
ประกอบการที่ถูกตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานท้องถิ่น
ในการตรวจวิเคราะห์และดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึง
ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้ป่วยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมอนามัย , 2556) 
 ด้วยพื้นที่ตำบลหนองหอยมอีาณาเขตที่เชื่อมต่อ
กับอุทยานล้านนาประวัติศาสตร์ “เวียงกุมกาม” จึงทำให้
เป็นแหล่งธุรกิจค้าขาย จะเห็นได้จากการที่ตำบลหนองหอย 
ซ ึ่งม ีพ ื้น ท ี่เพ ีย ง3 .665  ตารางก ิโล เมต ร  แต ่ม ีส ถ าน
ประกอบการร้านค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านจำหนา่ย
อาหาร ซึ่งม ีถ ึง 81 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 54 จากจำนวน
ร้านค้าทั้งหมด การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่
น ั้น โรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพตำบลบ้านศรีบ ุญเรือง
ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยและพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอย ป ี
2557 ซ ึ่งผลการดำเน ิน โครงการ  พบว ่า  ในจำนวน
ร้านอาหาร 81 ร้าน มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาล
อาหาร เพียง 5 ร้านเท่านั้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.58 จาก
จำนวนร้านทั้งหมด ซึ่งกรมอนามัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ต้องผ่าน
ร้อยละ80 หรือจำนวน 61 ร้านขึ้นไป ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ค ือการอบรมให้
ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่าย
อาหาร ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมเพียงร้อยละ53.56 

ซ ึ่งย ังไม ่คลอบคล ุมกล ุ่มเป ้าหมายร้อยละ 60 (กองท ุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย, 2557) 
 การพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและ ผู้ประกอบ
กิจการด้านอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล
อาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารนั้น 
ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ส ัมผัส
อาหารที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร
และผู้ประกอบกจิการด้านอาหารสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
สะดวกในเรื่องของเวลา สถานที่ ความพร้อมใน การเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนที่จะเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา
หาความรู้ด ้วยตนเอง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
และสามารถเรียนด้วยตัวเองได ้ทั้งจากภายในโรงเรียนหรือ
ท ี่บ ้าน ตามความสามารถ และความพร้อมของผ ู้เร ียน  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2523) โดยเฉพาะชุดการเรียนรู้ประเภท
ส ื่อม ัลต ิม ีเด ีย  ท ี่ม ีการนำเสนอท ั้ง ต ัวอ ักษร  ร ูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ช่วย
ให้จดจำเนื้อหาที่ศึกษาได้ง่าย (กิดานันท์ มลิทอง, 2548)  
ซึ่งผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร สามารถ
นำไปศึกษาเรียนรู้ด ้วยตนเอง ดังนั้นผู้ว ิจ ัยจึงสนใจ ที่จะ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร เพื่อให้ผู้บริหารกิจการ
ร ้านอาหาร ในตำบลหนองหอย  อำเภอเม ือง จ ังหว ัด
เชียงใหม ่มีสื่อในการถ่ายทอดความรู ้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร 
รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการด้าน
อาหารในร้านของตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ ื่อพ ัฒนาชุดการเรียนรู้ด ้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ ร้านอาหารใน
ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของ
ช ุดการเร ียนร ู้ด ้วยตนเอง  เร ื่อง การปฏ ิบ ัต ิตามหล ัก
สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารที่สร้างขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1 . สำน ักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัด เช ียงใหม ่ 
สามารถนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตาม
หล ักส ุขาภ ิบ าลอาหารของร ้านอาหาร  ไป ใช ้ในการ
ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร  
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 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบุญเรืองและเทศบาล
ตำบลหนองหอย สามารถนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ไปใช้
ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ตำบลหนองหอย 
 3. ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร ได้ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหาร มาใช้ในการบริหารจัดการร้านของตนเองให้ได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลัง
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การศึกษาวิจ ัยครั้งน ี้ศ ึกษาในพ ื้นท ี่ตำบล
หนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ คือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยมีสาระ
เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการสุขาภิบาลอาหาร ปัจจัย
ที่ทำให้อาหารไมส่ะอาดปลอดภัย ความหมายของผู้สัมผัส
อาหาร การปนเปื้อนเชื้อโรคของอาหาร สุขนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร(กรมอนามัย,2557) 
 3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรในการว ิจยัคร ั้งน ี้ ค ือผ ู้บร ิหาร
กิจการร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 42 คน 
 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าการศกึษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ ADDIE 
MODEL 5 ข ั้นตอน  (มนต ์ช ัย  เท ียนทอง , 2523) ด ังน ี้  
1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) การดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ข้อมูลของรา้นจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตำบลหนองหอย  
2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design Phase)กำหนดรูปแบบ

และประเภทของชดุการเร ียนรู้ 3) ขั้นตอนการพ ัฒนา 
(Development Phase) นำช ุดการเร ียนร ู้ท ี่ส ร ้างและ
พัฒนาขึ้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนำมาปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผ ู้เช ี่ย วชาญ 4 ) ข ั้น ตอนการน ำไป ใช  ้
(Implementation Phase)หลังจากปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร นำไปใช้โดยการทดสอบใน
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน 5)การประเมินผล (Evaluation 
Phase)ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์ของเมกุย
แกนส์ มีค่ามากกว่า 1.00และผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรู้
โดยใช ้สถ ิต ิ Wilcoxon Signed Rank ท ี่ระด ับน ัยสำค ัญ 
0.01 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เลือกเพียง 1 คำตอบ 
ผู้วิจัย นำชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 
ท่าน ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่ต ้องการวัด 
(Content Validity) แล ้วคำนวณหาค ่าด ัชน ีสอดคล ้อง 
(Item-Objective Index:IOC) การศึกษานี้ว ิเคราะห์ IOC 
ได้ระหว่าง 0.33 - 1.00 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคำถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 -1.00ไว้ เท่ากับ 0.80  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลท่ัวไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์
ของเมกุยแกนส์ มีค่ามากกว่า 1.00 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
 
การดำเนินการวิจัย 
 1. การนำชุดการเรียนรู้ด ้วยตนเองเรื่อง การ
ปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร ไปใช้โดยการทดสอบในกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 42 คน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันคือ
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับปริญญาตรี 
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
 3. ผู้วิจัยดำเนนิการเปิดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 1 ครั้ง  
 4. กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้
และตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 5. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสามารถซักถาม
สิ่งที่สงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม  ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบุญเรืองและเทศบาล
ตำบลหนองหอย สามารถนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร ไปใช้
ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ตำบลหนองหอย 
 3. ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร ได้ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหาร มาใช้ในการบริหารจัดการร้านของตนเองให้ได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่
พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลัง
เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การศึกษาวิจ ัยครั้งน ี้ศ ึกษาในพ ื้นท ี่ตำบล
หนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ คือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร โดยมีสาระ
เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการสุขาภิบาลอาหาร ปัจจัย
ที่ทำให้อาหารไมส่ะอาดปลอดภัย ความหมายของผู้สัมผัส
อาหาร การปนเปื้อนเชื้อโรคของอาหาร สุขนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร(กรมอนามัย,2557) 
 3. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรในการว ิจยัคร ั้งน ี้ ค ือผ ู้บร ิหาร
กิจการร้านอาหาร ในตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 42 คน 
 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าการศกึษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ ADDIE 
MODEL 5 ข ั้นตอน  (มนต ์ช ัย  เท ียนทอง , 2523) ด ังน ี้  
1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) การดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ข้อมูลของรา้นจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตำบลหนองหอย  
2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design Phase)กำหนดรูปแบบ

และประเภทของชดุการเร ียนรู้ 3) ขั้นตอนการพ ัฒนา 
(Development Phase) นำช ุดการเร ียนร ู้ท ี่ส ร ้างและ
พัฒนาขึ้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนำมาปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผ ู้เช ี่ย วชาญ 4 ) ข ั้น ตอนการน ำไป ใช  ้
(Implementation Phase)หลังจากปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร นำไปใช้โดยการทดสอบใน
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 42 คน 5)การประเมินผล (Evaluation 
Phase)ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์ของเมกุย
แกนส์ มีค่ามากกว่า 1.00และผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรู้
โดยใช ้สถ ิต ิ Wilcoxon Signed Rank ท ี่ระด ับน ัยสำค ัญ 
0.01 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เลือกเพียง 1 คำตอบ 
ผู้วิจัย นำชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 
ท่าน ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่ต ้องการวัด 
(Content Validity) แล ้วคำนวณหาค ่าด ัชน ีสอดคล ้อง 
(Item-Objective Index:IOC) การศึกษานี้ว ิเคราะห์ IOC 
ได้ระหว่าง 0.33 - 1.00 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อคำถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 -1.00ไว้ เท่ากับ 0.80  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลท่ัวไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์
ของเมกุยแกนส์ มีค่ามากกว่า 1.00 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
 
การดำเนินการวิจัย 
 1. การนำชุดการเรียนรู้ด ้วยตนเองเรื่อง การ
ปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร ไปใช้โดยการทดสอบในกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 42 คน ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันคือ
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับปริญญาตรี 
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
 3. ผู้วิจัยดำเนนิการเปิดชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 1 ครั้ง  
 4. กลุ่มตัวอย่าง ทำแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้
และตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 5. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสามารถซักถาม
สิ่งที่สงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป ผู้บริหารกจิการร้านอาหาร ใน
ตำบลหนองหอยส่วนใหญ่เปน็เพศหญิง มีสถานภาพสมรส 
อายุ 41-50 ปี  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายได้
ต ่อเด ือน10,000 – 20,000 บาท  ม ีจำนวนสมาช ิกใน
ครอบครัว 3-4 คน หน้าท ี่ในร้านอาหารส่วนใหญ่เป ็นผู้
ควบคุมดูแล ไม่เคยตรวจสุขภาพ ไม่เคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร พื้นที่ตั้งของร้านอาหารเป็นพืน้ที่
เช ่า ไม ่เคยได ้ร ับป ้ายมาตรฐานส ุขาภ ิบาล ม ี ม ีจำนวน
พนักงานในร้าน1-2 คน ความต้องการในการอบรมให้ความรู้
ก ับผ ู้ประกอบการในร ้านอาหารได ้แก  ่การส ุขาภ ิบาล
ร้านอาหาร และความต้องการให้เทศบาลหรือหน่วยงานอื่น
ท ี่เก ี่ยวข ้องสน ับสน ุน  ค ือ  มอบป ้ายร ับรองมาตรฐาน
ร้านอาหาร  
 2. คุณภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง 
การปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบล
หนองหอย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ จากการประเมิน
คุณภาพชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย  อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีโดยมี
ค ่าเฉล ี่ยเลขคณ ิตเท ่าก ับ  3.99  และค ่าส ่วนเบ ี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.83 
  3. ความรู้เร ื่องส ุขาภ ิบาลอาหาร ก่อนการ
เร ียนร ู้ด ้วยช ุดการเร ียนร ู้ด ้วยตนเองผ ู้บร ิหารก ิจการ
ร้านอาหาร มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.4 
และหลังการเรียนรู้ มีความรู้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.2 
โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 10.11 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ1.36 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหลัง
การเรียนรู้เท ่ากับ13.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.69   
 4. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง การปฏิบตัติามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารใน
ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง  จังหวัดเชยีงใหม่  
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (n = 42)  
 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ เมกุย
แกนส์ ก่อน หลัง 

10.11 13.38 1.32 
 

  จากตารางท ี่ 1 แสดงให ้เห ็นว ่า ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เท่ากับ 
1.32 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์  

 5 . ผลส ัมฤทธ ิ์ท างการเร ียนของเจ ้าของ
ร้านอาหาร และความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้บริหารกิจการร้านอาหาร ก่อน
และหลังการทดลองใชชุ้ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ค่าคะแนนทดสอบ
ความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีค่าสูง
กว ่าก ่อนทดลองใช ้อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ
นัยสำคัญ 0.01 (P-value ≤ 0.001) ผลการประเมนิความ
พ ึงพอใจต ่อช ุดการเร ียนร ู้ด ้วยตนเอง พบว ่าเจ ้าของ
ร้านอาหาร มีความพึงพอใจ ต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  
อภิปรายผล 
 การวิจ ัยครั้งน ี้ ผู้ว ิจ ัยอภ ิปรายผลการวิจ ัยใน
ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. จากผลการศึกษาพบว่าก่อนการเรียนรู้
ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารกิจการร้านอาหารมี
ความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการเรียนรู้มีความ
รู้อยู่ในระดับมาก และการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้ด ้วยตนเอง โดยการหาค่าสัดส่วนของคะแนนที่ได้ 
จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ตามเกณฑ์ของ
เมกุยแกนส์ พบว่า มีค่าเท่ากับ1.32 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1สรุป
ได้ว่าชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ
เมกุยแกนส์ ทั้งนี้เนื่องจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังกล่าว
มีจุดเด่นคือ เป็นชุดการเรียนรู้ประเภทสื่อมัลติมีเดีย  ที่มี
การนำเสนอทั้ง ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยาย และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสงกรานต  ์ลา
พิมล (2560)สื่อด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
สำหรับแกนนำส ุขภาพประจำครอบครัวชนเผ ่าลาห ู่ม ี
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส ์มีค่า
เท่ากับ 1.35ทำให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในเนื้อหาของสื่อเป็น
อย่างดี และมีจ ุดเด่นคือเป ็นสื่อด้านสุขภาพประเภทสื่อ
ม ัล ต ิม ีเด ีย  ท ี่ม ีก า รน ำ เสน อท ั้ง  ต ัวอ ัก ษ ร  ร ูป ภ าพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาลาหู่ 
ซ ึ่งตรงตามกล ุ่ม เป ้าหมาย  ค ือแกนนำส ุขภาพประจำ
ครอบครัวชนเผ่าลาหู่ 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้บริหาร
กิจการร้านอาหาร ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ย
หลังทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ด ้วยตนเอง มีค่าสูงกว่าก่อน
ทดลองใช้ชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
อภิปรายได้ว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาในชุดการเรียนรู้ 
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ด้วยตนเอง สามารถนำไปปรับใช้เข ้ากับการทำงานของ
ผู้เรียนได้ง่าย และผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่จึงมีบทบาทด้าน
ครอบครัวหรือที่ทำงาน ทั้งเชื่อมั่นว่าตนสามารถเป็นผู้นำ
ตนเองได้ และผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีต้องตรงกับความต้องการ
และความสนใจ และการเรียนรู้จะได้ผลดีต้องเปน็การเรียนที่
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ (Knowles, 1978) สอดคล้องกับ
การศึกษาของเติมทรัพย์  จั่นเพชร (2555) ที่ศ ึกษาการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง พบว่า ชุดการเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบหลังเรียนของผู้ช่วยพยาบาลสูงกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 เพราะเนื้อหา
ในชุดการเรยีนสามารถนำไปปรับใช้กับปัญหาหรือการถ่าย
โยงการเรียนรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้
ง่าย มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ ดำเนินการ
เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง
ไปจนเต็มสุดขีดความสามารถโดยไม่ต้องเสียเวลามาก 
  3. ความพึงพอใจของชุดการเรียนรู้ด ้วย
ตนเองโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็น
การเข้าใจเนื้อหาชุดการเรียนรู้และภาพเคลื่อนไหวสามารถ
สื่อความหมายเข้าใจง่าย อภิปรายได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้บริหารกิจการ
ร้านอาหาร ได้เป็นอย่างด ีอีกทั้งจากข้อเสนอแนะได้ให้ความ
คิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อ ตนเอง ในการนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในร้านอาหารของตนเอง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี เพราะผู้ที่สัมผัสอาหารใน
ร ้านอาหารเป ็นบ ุคคลสำค ัญในห ่วงโซ ่อาหารท ี่จะปร ุง 
ประกอบและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค 
    
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพบ้านศรีบุญเรืองและเทศบาลตำบลหนองหอย 
สามารถนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏบิัตติาม
หลักสุขาภิบาลอาหารไปใช้ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
   2. ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร สามารถนำ
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาใช้ในการ
บริหารจัดการร้านของตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 
 
 

  3. ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติตามหลัก
ส ุขาภ ิบาลอาหาร เพ ื่อให ้เก ิดพฤติกรรมด้านสุขาภ ิบาล
อาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภบิาลอาหารเป็นภาษา
อื่นๆ เช่น ภาษาพม่า ภาษาไทยใหญ่ เป็นต้น 
  2. ควรมีการติดตามผลระยะยาวจากผลของ
การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ได้แก ่พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารใน
ร้านอาหาร 
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ด้วยตนเอง สามารถนำไปปรับใช้เข ้ากับการทำงานของ
ผู้เรียนได้ง่าย และผู้เรียนอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่จึงมีบทบาทด้าน
ครอบครัวหรือที่ทำงาน ทั้งเชื่อมั่นว่าตนสามารถเป็นผู้นำ
ตนเองได้ และผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีต้องตรงกับความต้องการ
และความสนใจ และการเรียนรู้จะได้ผลดีต้องเป็นการเรียนที่
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ (Knowles, 1978) สอดคล้องกับ
การศึกษาของเติมทรัพย์  จั่นเพชร (2555) ที่ศ ึกษาการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง พบว่า ชุดการเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบหลังเรียนของผู้ช่วยพยาบาลสูงกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 เพราะเนื้อหา
ในชุดการเรยีนสามารถนำไปปรับใช้กับปัญหาหรือการถ่าย
โยงการเรียนรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้
ง่าย มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ ดำเนินการ
เรียนรู้ และประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง
ไปจนเต็มสุดขีดความสามารถโดยไม่ต้องเสียเวลามาก 
  3. ความพึงพอใจของชุดการเรียนรู้ด ้วย
ตนเองโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็น
การเข้าใจเนื้อหาชุดการเรียนรู้และภาพเคลื่อนไหวสามารถ
สื่อความหมายเข้าใจง่าย อภิปรายได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้บริหารกิจการ
ร้านอาหาร ได้เป็นอย่างด ีอีกทั้งจากข้อเสนอแนะได้ให้ความ
คิดเห็นว่า ชุดการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อ ตนเอง ในการนำ
ความรู้ไปปรับใช้ในร้านอาหารของตนเอง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี เพราะผู้ที่สัมผัสอาหารใน
ร ้านอาหารเป ็นบ ุคคลสำค ัญในห ่วงโซ ่อาหารท ี่จะปร ุง 
ประกอบและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค 
    
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านศรีบุญเรืองและเทศบาลตำบลหนองหอย 
สามารถนำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบตัติาม
หลักสุขาภิบาลอาหารไปใช้ในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 
   2. ผู้บริหารกิจการร้านอาหาร สามารถนำ
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาใช้ในการ
บริหารจัดการร้านของตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 
 
 

  3. ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติตามหลัก
ส ุขาภ ิบาลอาหาร เพ ื่อให ้เก ิดพฤติกรรมด้านสุขาภ ิบาล
อาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภบิาลอาหารเป็นภาษา
อื่นๆ เช่น ภาษาพม่า ภาษาไทยใหญ่ เป็นต้น 
  2. ควรมีการติดตามผลระยะยาวจากผลของ
การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การปฏิบัติตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ พฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารใน
ร้านอาหาร 
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