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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือ
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตร
เครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และแบบทดสอบส าหรับวัดความรู้
ของผู้สูงอายุเรื่องเครื่องดื่มผักผลไม้และสมุนไพร ประชากรส าหรับการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 4ส.
พัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 50 คน โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเค
ชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก การ
เปรียบเทียบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจาก
ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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Abstract 
This research aimed to develop an application on natural drink recipes for elderly 

people well-being on Android Operating System and to test the efficiency of the application 
on natural drink recipes for elderly people well-being and to compare the knowledge of 
elderly people before and after using application on natural drink recipes for elderly people 
well-being. The research instruments consisted of the application on natural drink recipes for 
elderly people well-being, a questionnaire on the efficiency of the application on natural 
drink recipes for elderly people well-being and a test to evaluate the knowledge of elderly 
people about the herbal, fruit and vegetable drink. The sample consisted of 50 elders' 
members of the 4 So. Pattana Elderly Club, Moo 14, Bang Hua Suey Sub-District, Phra 
Pradaeng District, Samut Prakarn Province. Data were analyzed for percentage, mean, 
standard deviation and t-test. 
 The research analysis disclosed that the application on natural drink recipes for 
elderly people well-being was rated in the highest level (μ = 4.60) and the knowledge test 
of the respondents showed that there was statistically difference between the pre-test and 
post-test at significant level of 0.5. which support the hypothesis. 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าในปี 2564 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 

ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มติชนออนไลน์ , 2561)ผู้สูงอายุ คือ ประชากรทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย (พวงทอง ไกรพิบูลย์ , 
2558) ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือ กลุ่มโรคสามัญทั่วไปที่
เป็นได้แม้ยังไม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ซึ่งเกิดได้กับคนทุก
วัย แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้น กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มอาการที่เกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุ คือเกิดจาก
ความชราภาพของร่างกายหรือจากผลข้างเคียงจากโรคที่มารุมเร้าท าให้การดูแลตนเองถดถอยลง (โรงพยาบาล
บ ารุงราษฏ์, 2558) สภาพปัญหาตามสภาวะของผู้สูงอายุที่ปรากฏหลักฐาน เช่น การขับถ่ายลดลง การรับรู้รส
ของลิ้นน้อยลง มีผลให้เบื่ออาหาร ท้องอืดและท้องผูก เลือดข้นมากขึ้น ท าให้การไหลเวียนลดลง หลอดเลือด
แข็งตัวมากขึ้น ท าให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงข้ึน ในขณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง มีผลให้เกิด
อาการหัวใจล้มเหลว หรือโรคของเส้นเลือด ตับและไต ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ช้า (สุวรรณา วงค์
เพ้ียง, 2555) ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการการดูแลสุขภาพและความเอาใจใส่  ดังนั้นผู้สูงอายุจึงหันมาพ่ึงพาการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ เช่น น้ าผลไม้ พืชผัก 
ธัญพืช และสมุนไพรต่างๆ การดื่มน้ าผลไม้ พืชผัก ธัญพืช และสมุนไพรต่างๆ เป็นประจ าเพ่ือชดเชยให้กับ
ร่างกายในสิ่งที่ขาด เพ่ือให้ได้รับเส้นใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารได้ครบถ้วน โดยมีการจัดการ
เครื่องดื่มจากธรรมชาติให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยลดความเครียด เสริมสร้างพลังงานให้กับตนเอง
เพ่ือสุขภาพภายในและภายนอก (จันทร วรากุลเทพ, 2561, หน้า 5)  

เครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ คือ เครื่องดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆ  เช่น ผลไม้ 
พืชผักต่าง ๆ  น ามาแปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาล แต่เดิม ผัก ผลไม้ ที่น ามาท าเป็นเครื่องดื่มมักจะเก็บมา
สดๆ และใช้ทันที ท าให้มีความสด และคงคุณค่าตามธรรมชาติ (ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า 
OTOP 2018, 2561) เครื่องดื่มจากธรรมชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงก็คือ ช่วย
ให้ได้เครื่องดื่มที่อร่อย สะอาด ช่วยดับกระหาย คลายร้อน ท าให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ส่วน
ประโยชน์ทางอ้อม คือ ใช้เป็นยาบ ารุง และยารักษาโรค เช่น ช่วยขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ บ ารุงร่างกาย ช่วย
ระบาย หรือช่วยแก้ท้องเสีย เป็นต้น ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทยขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ในช่วง ปี 2555 – 2559 เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับ
จากเครื่องดื่มประเภทนี้ และที่ส าคัญคือเครื่องดื่มท่ีวัตถุดิบหลังมาจากธรรมชาติ ประกอบด้วย พฤติกรรมใส่ใจ
สุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมท าให้ ความต้องการเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้นตาม
ไปด้วย และในปี 2559 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติมีมูลค่าทางตลาดประมาณ 44,578 ล้านบาท เติม
โตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.6 (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร, 2560) ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่
เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ประกอบกับกระแสนิยมในการดูแลสุขภาพท าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการดูแลตนเองมาก
ขึ้น การพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับผู้สูงอายุที่รักในการดูแลสุขภาพ โดยแอปพลิเคชันนี้จะบอกถึงสูตรเครื่องดื่ม ผักผลไม้ และสมุนไพรต่าง 
ๆ และบอกถึงข้ันตอนการจัดเตรียมท าส าหรับการท าเครื่องดื่มและสามารถบอกถึงสรรพคุณที่มีอยู่ในเครื่องดื่ม
ได ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเ พ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุผ่าน 

แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนใช้และหลังใช้งานแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจาก

ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี 
2. ก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

มีความรู้แตกต่างกัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้า (ชญาดา ดีมาลัย, 2559) ในปัจจุบันแอปพลิเคชันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการให้ความรู้การ
พัฒนาแอปพลิเคชันควรค านึงถึงประสิทธิภาพและผู้ใช้เป็นส าคัญโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการใช้แอปพลิเค
ชัน 3 ลักษณะ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ปัญหาลักษณะทางกายภาพของโทรศัพท์มือถือ 
และปัญหาเกี่ยวฟังก์ชันในการใช้งานในแอปพลิเคชันต่าง ๆ การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 
ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ด้านการแสดงหน้าจอ ด้านการท างานของระบบ รวมทั้งด้าน
ประโยชน์และการน าไปใช้ (พิมลอร ตันหัน, 2559) ส าหรับการใช้แอปพลิเคชันของผู้สูงอายุนับได้ว่าเป็น
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ และเรียนรู้วิธีการหาข้อมูลวิธีใหม่ของ
ผู้สูงอายุด้านการใช้ โดยเฉพาะการใช้เพ่ือหาข้อมูลสุขภาพ จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการใช้ปัญหาอุปสรรค 
เพ่ือให้ได้แนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้น (วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ , 
2558) ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงจ าเป็นต้องการดูแลร่างกายโดยการเลือกอาหารการกินหรือเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพที่เหมาะส ากับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงหันมาพ่ึงการบริโภคเพ่ือสุขภาพ อย่างบริโภคเครื่องดื่มจาก
ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ เช่น น้ าผลไม้ พืชผัก และสมุนไพรต่าง ๆ เครื่องดื่มจากธรรมชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ช่วยแก้กระหาย ท าให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า บ ารุงร่างกาย (ไพโรจน์  อุ่นสมบัติ, 2553) 

จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัยไดด้ังต่อไปนี้ 
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แปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  แบบทดสอบ

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และแบบทดสอบ
ส าหรับวัดความรู้ของผู้สูงอายุเรื่องเครื่องดื่มผักผลไม้และสมุนไพร เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
ประชากร คือ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 4ส.พัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 50 คน ส าหรับแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้เรื่องเครื่องดื่มผักผลไม้และสมุนไพร แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
และตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องเครื่องดื่มผักผลไม้และสมุนไพร จ านวน 14 ข้อ เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ (multiple choice) 4 ตัวเลือก โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
– วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-
test  ส่วนการพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุใช้แนวคิดการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ด้วย ADDIE model (Seel & Glasgow, 1998) ซึ่งประกอบด้วยขั้นของการพัฒนา 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (analysis) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (design)  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา 
(development)   ขั้นตอนที่ 4 การน าไปใช้  (implementation)  และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล 
(evaluation) โดยได้ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน  ดังต่อไปนี้ 

 

 

1. ประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันสูตรเครื่องดื่ม
จากธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพส าหรับผู้สูงอาย ุ
2. ความรู้ของผู้สูงอายุ
ก่อนและหลังการใช้แอป
พลิเคชัน สูตรเครื่องดื่ม
จากธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพส าหรับผู้สูงอาย ุ

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 
1. เพศ    5. รายได ้
2. อาย ุ    6. ระดับการศึกษา 
3. โรคประจ าตัว    7. พฤติกรรมการดืม่ 
4. อาชีพ                เครื่องดื่มของผู้สูงอาย ุ

การออกแบบแอปพลิเคชัน 
1. รูปแบบอักษรและขนาดของปุ่มบน 
แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 
2. การแสดงผลบนหน้าจอ องค์ประกอบ  
สีพื้นหลัง มีความเหมาะสม 
3. การใช้ภาษา น าเสนอเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย 
4. ระบบการจดัการแอปพลิเคชั่น มีความ
เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 

การพัฒนาแอป
พลิเคชันสูตร
เครื่องดื่มจาก
ธรรมชาตเิพื่อ
สุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

 
การข้อมูลที่ที่ได้จากการรวบรวม น ามาวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการทางสถิติได้ แบ่งออกเป็น  3 ตอน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผูสู้งอาย ุ

 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ อายุ โรคประจ าตัว 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   

1.1  ชาย 15 30.0 
1.2  หญิง 35 70.0 

รวม 50 100 
2.  อาย ุ   

2.1  60 – 69 ปี  42 84.0 
2.2  70 – 79 ปี 7 14.0 
2.3  80 ปีขึ้นไป 1 2.0 

รวม 50 100.0 
3. โรคประจ าตัว   

3.1  โรคเบาหวาน 9 17.0 
3.2  โรคความดันโลหิต 14 26.4 
3.3  โรคไต 6 11.3 
3.4  ไม่มีโรคประจ าตัว 14 26.4 
3.5  โรคอ่ืนๆ 7 13.2 

รวม 50 94.3 
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ตอนที่ 2  การวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับ 

ผู้สูงอายุ 

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน μ S. แปลผล 
1. ด้านเนื้อหา 4.17 0.58 ดี 
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.40 0.66 ดี 
3. ด้านการแสดงหน้าจอ 4.67 0.29 ดีมาก 
4. ด้านการท างานของระบบ 4.78 0.38 ดีมาก 
5. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 5.00 1.00 ดีมาก 

รวม  4.60  0.58  ดีมาก 
 

ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความรู้ของผู้สูงอายกุ่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจาก
ธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

 
ตารางที่  3  ความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเ พ่ือ          

สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
  Mean จ านวน S t df Sig 

ก่อน 7.58 50 2.12 
-8.583 49 .000 

หลัง 10.82 50 2.775 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.0 และเพศชาย 
ร้อยละ 30.0  ตามล าดับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 84.0 รองลงอยู่ในช่วยอายุ 
70 – 79 ปี ร้อยละ 14.0 และช่วงอายุ 80 ปี ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิต 
และไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 26.4 รองลงมามีโรคประจ าตัวเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 17.0  โรคอ่ืนๆ เช่น 
หอบหืด หัวใจ ร้อยละ 13.2 และ โรคไต ร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 2.  ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.60 , S = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชัน อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านประโยชน์และการน าไปใช้มีประสิทธิภาพ (μ = 5.0 , S = 1.0) ด้านการ
ท างานของระบบ (μ = 4.78 , S = 0.38)  ด้านการแสดงหน้าจอ (μ = 4.67 , S = 0.29) และประสิทธิภาพ
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ของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี คือ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (μ = 4.40 , S = 0.66)  และด้าน
เนื้อหา (μ = 4.17, S = 0.58)  ตามล าดับ 
 3.  ด้านการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือ
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน ผลวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 7.58 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 10.82 เมื่อเปรียบเทียบด้วยค่า sig เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า .05 แสดงให้
เห็นว่าความรู้ของผู้สูงอายุหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ มี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้แอปพลิเคชันสูตร
เครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติ
เพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ มีความแตกต่างกัน อยู่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
ต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนการปฏิบัติตัวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชา จันทร์เต็ม
, สรัญญา เชื้อทอง และปกรณ์ สุปินานนท์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้การเรียนรู้
ร่วมกัน เรื่อง การออกก าลังกายส าหรับ ผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยู่ที่ระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายเพ่ิมเติมได้ว่า ผู้สูงอายุมีความสนใจศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้จากการใช้แอปพลิเค
ชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุน าไปใช้ไนชีวิตประจ าวันได้ 
 ส าหรับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า 
ประสิทธิภาพของเครื่องมืออยู่ในระดับดีมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสา แก้วสมทอง  และอนุรักษ์ 
อุดมเวช (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องโมเมนต์ของ
แรงส าหรับนักศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี สามารถอภิปราย
เพ่ิมเติมได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเป็นที่สนใจของคนทุกช่วงอายุในสังคม เนื่องจากมี
ประโยชน์หลายด้าน  ( ไพโรจน์  อุ่นสมบัติ, 2561) ผู้สูงอายุจึงมีความสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพด้วยตนเองเพ่ือท าความเข้าใจกับการรักษาสุขภาพด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แอปพลิเค
ชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุมีเสียงบรรยายภายในแอปพลิเคชันท าให้ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาทางสายตาเกิดความสนใจที่จะใช้แอปพลิชันมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แอปพลิเคชันชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้เป็นสื่อ

ทางเลือกเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของหน่วยงาน และ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณอาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่ใหค้ าแนะน า และการชี้แนะเพ่ิมเติมในการท างานวิจัย
และบทความฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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