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54151309: สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
คําสําคัญ: ส่ือผสม / วัยชรา / โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
 ธันยพร  ธนารุณ:  การออกแบบส่ือผสมเพ่ือการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา. 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: อ. ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล และ อ. ดร. ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา. 144 หนา. 

 
 งานวิจัยคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาสื่อความรูสําหรับผูสูงอายุที่ เปน
โรคเบาหวาน 2) เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู โดย
มีกลุมเปาหมายของงานวิจัยคือผูสูงอายุ ไดศึกษาจากกลุมตัวอยางคือผูปวยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาลสระบุรีในแผนกอายุรกรรม และตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 
รวม 20 คน โดยผูปวยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 2)สามารถอานออกเขียนได 
3) ไมมีปญหาดานการไดยิน 4) ไมมีปญหาในโรคเก่ียวกับความจํา เชนโรคความจําเสื่อม สมองเสื่อม 
5) ยินดีเขารวมงานวิจัยโดยความสมัครใจ เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 2) สื่อผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา 3)แบบประเมิน
สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4) แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ดําเนินการวิจัย
ทดลองแบบ One-shot case study ทดสอบสื่อกับกลุมผูปวยโดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คน 
ทดสอบกลุมละ 4 คร้ัง/วัน ซึ่งใชเวลา 8 วัน วันละ 1-2 ช่ัวโมงหลังจากนั้นวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใชงานออกแบบ ( x ) นําเสนอโดยใช
แผนภาพแสดงการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเชิงสถิติ และการบรรยายพรรณาสรุปผล  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การออกแบบสื่อผสมเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวานในผูปวยวัยชรา ควรมีรูปแบบการ
สอนลักษณะกลุมการเรียนรู โดยสื่อที่ใชควรมีลักษณะดึงดูดความสนใจ มีขนาดใหญเพื่อใหเห็นภาพ
และตัวอักษรไดชัดเจน มีตัวอักษรท่ีมีลักษณะอานงาย มีกิจกรรมประกอบทักษะการเรียนรูกระตุนให
เกิดแรงจูงใจ  และมีภาพประกอบสีสันสวยงามสอดคลองกับเนื้อหาเพื่อการอธิบายใหผูปวย
โรคเบาหวานในวัยชราไดมีความเขาใจไดงาย 
 2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อในระดับดีมาก จากผูปวยท้ัง 2 กลุม คาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจในการใชงานและจัดเก็บ ในระดับดี-ดีมาก จากผูเช่ียวชาญดานเบาหวาน ความเหมาะสมและ
ความสวยงาม จากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบอยูในระดับโดยรวมดี ซึ่งมีการสรุปผลและเสนอแนะ
ใหเกิดแนวทางในการออกแบบสื่อสําหรับผูปวยวัยชราในรูปแบบอื่นๆตอไปในอนาคต 
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 TANYAPORN DHANARUN: MULTIMEDIA DESIGNS FOR LEARNING 
DIABETES WITH OLD AGE PATIENTS. THESIS ADVISORS:  CHATRAPA HATTAGOSOL, 
Ph.D. AND CHONRIT   LAUENGJINDA, Ph.D. 144 pp.  
 
 The objectives of this research are: 1) to develop educational mixed media for 
diabetes elderly patients and; 2) to enhance diabetes elderly patients’ motivation to learn and 
satisfy with the educational mixed media. The research target group was chosen from patients 
that have been treated at internal medicine division of Saraburi Hospital, who have been 
diagnosed by a physician as diagnosed as type 2 diabetes. The samples for 20 people have 
following attributes. 1) Patients at any age from 60 year-old. 2) Can read and write 3) No 
hearing problem 4) No problems with memory disorders such as memory impairment, 
Alzheimer’s disease. 5) These patients also have accepted to get involved in the research 
project. Equipment used in the research are: 1) consumer behavior questionnaire; 2) educational 
mixed media about diabetes for elderly; 3) evaluation form for collecting data from the 
sampling and; 4) evaluation form for collecting data from experts. This project used a one-shot 
case study method by testing the mixed media to two groups of the patients. There were ten 
persons per group. The tests had been done on a total of eight days. There were four tests for 
each group that took 1-2 hours per day per group. Then, content analysis had been made by 
comparing the average scores of satisfaction after using the mixed media between the two 
groups ( x ). The research outcomes are represented in line graphs and chart graphs, which 
originated from statistical analysis, and summarized them in a descriptive and narrative 
conclusion. 
 The results of the research were: 
 1. The diabetes educational mixed media for elderly should be organized into groups 
study. The media should be attractive and large size for older people to be able to see pictures and 
letters clearly. The alphabets should be easy to read. There must be learning activities for creating 
a motivation that contain colourful illustrations related to the content of diabetes in old age to be 
understood without difficulty. 
 2. The average satisfaction of the media is in a very good level from all research 
groups. Diabetes experts gave a good to very good score for the average satisfaction of usage and 
storage. Designer experts gave a good mark for the average satisfaction of appropriateness and 
aesthetic. These results have been concluded and it is suggested that other types of educational 
media for older people should be created in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได ไดรับความเอ้ือเฟอและความอนุเคราะหจากทาน
ตาง ๆ ดังมีรายนามตอไปน้ี 
 อาจารย ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารยภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูควบคุมวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะมัณฑณศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 คุณมณีรัตน เตชะวิเชียร นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูรวมงานวิจัย ผูเอ้ือเฟอขอมูลในการสรางส่ือท้ังหมด 
 คณาจารยผูมีความรูความสามารถ ภาควิชานิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูชวยชี้แนะและประเมินผลงานวิจัย 
 คณาจารยผูมีความรูความสามารถ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูมีสวนรวมช้ีแนะและใหคําปรึกษาในงานวิจัย 
 อาจารยรุงโรจน รัตนพิเชฐกุล ผูเช่ียวชาญชวยประเมินผลการวิจัย และใหคําปรึกษา 
 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูเอ้ือเฟอสถานท่ี เจาหนาท่ีซ่ึงใหขอมูล อนุญาติให
เก็บกลุมตัวอยาง และนําบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขารวมประเมินผลการวิจัย 
 นายแพทยณรงค วณิชยนิรมล  แพทยประจําคลีนิคเบาหวาน โรงพยาบาลสระบุรี 
 คุณขนิฐฐา  ปาสุวรรณ  หวัหนางานกลุมสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี 
 คุณอุไรวรรณ โชคปญญาพงษ  พนักงานกลุมสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี 
 คุณนิสากร สิงหพูล  พนักงานกลุมสุขศึกษา โรงพยาบาลสระบุรี 
 คุณพิมพอนงค กุหลาบ  เจาหนาท่ีฝายโภชนาการ โรงพยาบาลสระบุรี 
 คุณอนงค  เชียงคํา  เจาหนาท่ีฝายโภชนาการ โรงพยาบาลสระบุรี 
 คนไขโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี ท่ีสละเวลาเขารวมงานวิจัย 
 บุคลาการจากหลายหนวยงานและผูไมขอเอยนาม ท่ีใหความรวมมือและประสานงาน
จนทําใหเกิดความราบร่ืนในการทํางานวิจัยคร้ังนี้ 
 คุณสุธาสินี วาจนะวินิจ (พี่เติ้ล) 
 บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ตล่ิงชัน  
 Ocean Film ผูเอ้ือเฟอการพิมพ 
 เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท  ปการศึกษา 2555  ผูมีสวนชวยในการวิจัยในคร้ังนี้ 
 และบุคคลอีกหลายทานท่ีมิไดกลาวถึง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


