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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค 1) เพือ่ พัฒนาคมู อื การดูแลผสู งู อายุและสือ่ วีดทิ ศั น
2) เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องคมู อื การดูแลผสู งู อายุและสือ่ วีดทิ ศั น การดำเนินการวิจยั มี 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การวิจยั (R1:
Analysis ) การศึกษาปญหาและความตองการในการดูแลผสู งู อายุ 2) การพัฒนา (D1: Design & Development)
การออกแบบและพัฒนา 3) การวิจยั (R2: Implementation) การนำไปใช และ 4) การพัฒนา (D2: Evaluation)
การประเมินผล กลมุ ตัวอยางในการศึกษาปญหาและสถานการณในขัน้ ตอนที่ 1 จำนวน 166 คน และในขัน้ ตอนที่ 3
การนำไปใชใชจำนวน 43 คน สมุ ตัวอยางแบบชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือทีใ่ ชไดแก 1) แบบสำรวจปญหาและความตองการจำเปน
ของผดู แู ลผสู งู อายุ มีความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเนือ้ หา (IOC) จากผทู รงคุณวุฒิ
จำนวน 5 คน และหาคาความเชือ่ มัน่ โดยวิธที ดสอบซ้ำไดคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั เทากับ 0.71
2) แบบประเมินความเหมาะสมเปนไปไดของคมู อื การดูแล 3) คมู อื การดูแลผสู งู อายุและสือ่ วีดทิ ศั น ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผเู ชีย่ วชาญ 5 คน 4) แบบทดสอบความรู มีความเทีย่ งตรง (CVI) .78 ความเชือ่ มัน่ ครึง่ ฉบับ
ไดคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั เทากับ .73 คาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ ไดคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบ
สเปยรแมน บราวน เทากับ .84 5) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ มีความเทีย่ งตรง(CVI) เทากับ .78 และคาความเชือ่ มัน่
โดยวิธที ดสอบซ้ำไดคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั เทากับ .89 6) แบบประเมินความพึงพอใจ มีความ
เทีย่ งตรง(CVI) เทากับ .78 และคาความเชือ่ มัน่ ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค เทากับ .81 ทัง้ นีก้ ารวิเคราะหขอ มูล
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาปญหาและสถานการณในการดูแลผสู งู อายุ วิเคราะหความถี่ รอยละ และวิเคราะห
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เนือ้ หา ขัน้ ที่ 2 การออกแบบและการพัฒนา วิเคราะหเนือ้ หาเชิงคุณภาพ ขัน้ ที่ 3 การนำไปใช วิเคราะหหาคา
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และประสิทธิภาพระบวนการ (E1)/และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) โดยใชสตู ร E1/E2
ขั้นที่4 การประเมินผล วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลคะแนนการเรียนรูกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ
Paired-sample T-Test และวิเคราะหความพึงพอใจของผใู ชคมู อื ดวยคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบวา 1) ผดู แู ลตองการความรสู ำหรับดูแลเรือ่ งโรคและอาหารสำหรับผสู งู อายุ การออกกำลังกาย
การชวยเหลือเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน การทำหัตการทีจ่ ำเปน 2) คมู อื ทีไ่ ดพฒั นาไดแก การดูแลผสู งู อายุทมี่ โี รค อาหารสำหรับ
ผสู งู อายุ อาการฉุกเฉินและการชวยเหลือเบือ้ งตน การออกกำลังกาย การดูแลอนามัยชองปาก อุบตั เิ หตุและการปองกัน
การดูแลการขับถาย สวนวิดที ศั น ไดแก การเช็ดตัวลดไข การทำแผล การออกกำลังกาย การดูแลอวัยวะสืบพันธุ และ
การนวดเพือ่ ผอนคลาย 3) คมู อื การดูแลผสู งู อายุและสือ่ วีดทิ ศั นมคี า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ .51 ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 82.17/82.53 4) ผดู แู ลมีความรแู ละทักษะปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้
หลังศึกษาคมู อื อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ความพึงพอใจตอการใชคมู อื ในการดูแลและสือ่ วีดทิ ศั นการทำ
หัตถการผสู งู อายุอยใู นระดับมาก คะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.30 (S.D. = .40) ผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ดคมู อื การดูแลผสู งู อายุ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีส่ ามารถนำไปใชพฒ
ั นาศักยภาพของผดู แู ลในการดูแลผสู งู อายุ และ
สามารถเขาถึงไดงา ยรวดเร็วยิง่ ขึน้ และมีความตอเนือ่ ง
คำสำคัญ: คมู อื การดูแลผสู งู อายุ ผดู แู ล ตำบลตำหนักธรรม จังหวัดแพร
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Abstract
The research and development aimed to: 1) develop the Elderly Caring Manual and multimedia and
2) examine the effectiveness of the Elderly Caring Manual and multimedia. The research had four processes
as: 1) Research: R1 analyze problems and needs of caring for the elderly. 2) Development: D1 design and
develop the elderly caring guideline for caregivers. 3) Research: R2 implement the elderly caring guideline.
4) Development: D2 evaluate the elderly caring guideline. The study sample who participated in the first
process of analysis were 166 caregivers and in the third process were 43 caregivers who participated in
the process of implementation. The research sample were stratified sampling. The research instruments
comprised of six parts: 1) the caregivers' problems and needs survey which had CVI = 0.71, 2) the Feasibility
evaluation, 3) the Elderly Caring Manual and multimedia which were validated content by five specialists,
4) the caregivers' knowledge which had CVI = 0.78 and reliability = 0.84, 5) the caregivers' skills which had
CVI = 0.78 and reliability = 0.89, and 6) the caregivers' 0.78 and reliability = 0.81. The research process
consisted of 2 phases. The first phase which developed and tailored the Elderly Caring Manual and multimedia
and examined the effectiveness index (E.I.), process effectiveness (E1), and outcome effectiveness (E2).
The second phase which examined the achievement of the Elderly Caring guideline and multimedia. Using
Paired-sample T Test to compare the elderly caregivers' knowledge mean scores before and after utilizing the
Elderly Caring guideline and multimedia . Also,The user's satisfaction was analyzed with mean and standard
deviation.
The research results revealed that 1) He caregivers reported they need knowledge about disease and
food care for the elderly, exercise, emergency assistance, and the necessary procedures. 2) The guideline
which have developed includes: caring for the elderly with disease, food for the elderly, emergency symptoms
and first aid, exercise, oral hygiene, accident and prevention, and excretion care. The multimedia includes:
tepid sponge, wound dressing, exercise, perineum care, and massages. 3) The elderly caring guideline and
multimedia had E.I. = .51, E1 and E2 = 82.17/82.53, respectively. 4) Comparing to before using the guideline
and multimedia, the elderly caregivers had significantly higher levels of knowledge and skills after they
studied and used the guideline and multimedia (p = .01). Also, their satisfaction regarding to the guideline and
multimedia was in high level (x = 4.30, SD = .40). This research result indicates that this is an effective
guideline which practical fits and friendly access with this context in order to enhance elderly caregivers'
competencies to take care of elderly people.
Keywords: Elderly caring guideline, Caregiver, Tamnak Tham Subdistrict, Phrae Province
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ความสำคัญของปญหา
องคการอนามัยโลกใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ผสู งู อายุ มงุ ใหผสู งู อายุเปนผสู งู อายุทมี่ พี ลัง (Active Ageing)
ดวยสามหลักการ คือ การมีสขุ ภาพทีด่ ี (Healthy) การมี
ความมัน่ คง หรือการมีหลักประกันในชีวติ (Security) และ
การมีสวนรวม (Participation) โดยการสรางโอกาสให
ผสู งู อายุไดเขาถึงระบบสาธารณสุข การมีสว นรวมและไดรบั
ความปลอดภัย เพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี (Muangsakul, 2015)
สำหรับในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดมนี โยบาย
การบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น ตามเจตจำนงค ข ององค ก าร
อนามัยโลก โดยมอบหนาทีใ่ หบคุ ลากรทางดานสาธารณ
สุขหาวิธีการที่เหมาะสม และมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ทิ ตี่ อ เนือ่ งในระบบ
การดูแลผสู งู อายุมปี ระสิทธิภาพในระยะยาว โดยมีเปาหมาย
เพื่อผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดตลอดเสนทางชีวิต
ภายใตสภาวการณที่ประชากรผูสูงอายุมีจำนวนมากขึ้น
สงผลใหการดูแลอยางเดิมไมสามารถทำไดทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพตามทีต่ อ งการ ดังนัน้ การสรรหาวิธกี ารทีจ่ ะ
สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน รวมทั้ง
การจัดหาผดู แู ลผสู งู อายุเพือ่ มาชวยดูแลผสู งู อายุในชุมชน
จึงเปนสิ่งที่จำเปน
จากขอมูลของคณะกรรมการผสู งู อายุแหงชาติ (กผส.)
พบวาประเทศไทยไดกา วเขาสกู ารเปนสังคมสูงวัย (Aged
society) แลวตั้งแตป พ.ศ. 2560 โดยมีประชากรสูงอายุ
11 ลานคน จากประชากรทัง้ หมด 65.5 ลานคน (Prasartkul,
2018) และจะกาวเขาสสู งั คมสูงวัยอยางสมบูรณ ในป พ.ศ.
2564 นี้ โดยจะมีผูสูงอายุเพิ่มเปน 13 ลานคน (รอยละ
20.00) (Ministry of Interior, 2019) และคาดการณวา อีก
20 ปขา งหนา หรือป 2583 ประเทศไทยจะมีผสู งู อายุ 20
ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยจะเปนผสู งู อายุ และผสู งู อายุ
80 ปขนึ้ ไปจะมีมากถึง 3.5 ลานคน (Prasartkul, Thaweesit,
& Chuanwan, 2019) ทัง้ นีป้ ญ หาในผสู งู อายุสว นใหญมกั จะ
เกิดจากความเสื่อมถอยของอวัยวะตางๆ ทั้งรางกายและ
จิตใจ ซึ่งอาจเกี่ยวของจากพฤติกรรมการใชชีวิตในชวง

กอนวัยสูงอายุ เชน การรับประทานอาหาร ไมออกกำลังกาย
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เปนตน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้กอใหเกิด
โรคตางๆ ตามมาอีกมากมาย สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในระยะยาว จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
ผชู ว ยเหลือดูแลผสู งู อายุดงั กลาว
ผูดูแลผูสูงอายุเปนผูที่ทำหนาที่ในการชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุทั้งที่สุขภาพดี และอยูในภาวะเจ็บปวยใหมี
ความเปนอยูที่ดี การดูแลผูสูงอายุของผูดูแลมักมีปญหา
ในเรือ่ งขาดความรใู นการดูแล ซึง่ หากผดู แู ลคนใดมีทนุ เดิม
ในระดับสูง การดูแลยอมดีไปดวย (Yodphet, 2020) สำหรับ
ครอบครัวทีเ่ ริม่ มีผสู งู อายุนนั้ สมาชิกในครอบครัวทีเ่ ปน
บุตรหลาน ญาติในครอบครัวยอมมีบทบาทสำคัญที่ตอง
ทำหนาทีด่ แู ล คุณภาพการดูแลจะดีมากนอยเพียงใด ขึน้ อยกู บั
ความเชื่อ ทัศนคติ หลักศาสนา คานิยม ความกตัญู
สัมพันธภาพของสมาชิกและทรัพยากรทีม่ อี ยใู นครอบครัว
เชน ความรู เงิน การจัดการ เครือขายอืน่ ๆ (Yodphet, 2020)
อยางไรก็ตามการดูแลผูสูงอายุจำเปนอยางยิ่งที่ตองใช
ความรแู ละทักษะทีถ่ กู ตองเพือ่ ปองกันปญหาทีไ่ มพงึ ประสงค
จากการดูแลผสู งู อายุโดยไมมคี วามรู ดังนัน้ เพือ่ เปนการ
ปองกันปญหาดังกลาวการเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั ผดู แู ล
ผสู งู อายุในครอบครัว จึงเปนสิง่ ทีต่ อ งดำเนินการและใหการ
สนับสนุนอยางยิ่ง ที่ผานมาแมทางรัฐบาลจะมีนโยบาย
สงเสริมความรแู ละพัฒนาศักยภาพของผดู แู ล สรางเครือขาย
การทำงาน จัดอมรมพัฒนาการดูแลผสู งู อายุ ดวยโครงการ
ตางๆ มากมาย (Tamnak Tham Subdistrict Administrative
Organization, 2019) แตกย็ งั พบวาผดู แู ลสวนใหญยงั ขาด
ความรูที่จำเปนสำหรับผูสูงอายุที่มีปญหาเฉพาะตัวของ
แตละคน และแมจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติหรือคูมือ
การดูแลทีห่ ลากหลาย แตปญ
 หาทีพ่ บคือ การไมสามารถ
เขาถึงสือ่ ความรทู มี่ อี ยไู ดเพราะบางสวนอานหนังสือไมได
ทำใหไมสามารถพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติ
ไดอยางเต็มที่ การกระตนุ ใหผสู งู อายุ ผดู แู ลในครอบครัว
ในชุมชนไดรับการเสริมแรงอยางตอเนื่อง จะทำใหผูสูง
อายุมคี วามรู ความเขาใจ สามารถดูแลตนเองได และผดู แู ล
ก็สามารถใหการดูแลผสู งู อายุไดอยางถูกตองตามหลักการ
โดยวิธกี ารทีส่ ำคัญทีช่ ว ยใหผดู แู ลผสู งู อายุสามารถเขาถึง
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การดูแลทีถ่ กู ตอง คือ การนำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใชเปน
สื่อกลางการเรียนรู ในยุคที่มีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทำใหผูดูแล
ผูสูงอายุสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไดงาย รวดเร็ว และเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น
(Srichusin & Satiman, 2012) ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพ
ของผูดูแล โดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาเปน
เครื่องมือ จึงเปนงานที่ทาทายในการดูแลผูสูงอายุของ
บุคลากรทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วของ
จากการลงพืน้ ทีส่ ำรวจความตองการของผดู แู ลพบวา
ในจั ง หวั ด แพร มี จำนวนผู สู ง อายุ ทั้ ง หมด 97,033 คน
(National Statistical Office, 2018) ตำบลตำหนักธรรม
อำเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร มีผูสูงอายุ 845 คน
(รอยละ 25.33) เปนผสู งู อายุทมี่ คี วามพิการ 150 คน (รอยละ
17.75) ผปู ว ยติดเตียง 15 คน (รอยละ .45) ผสู งู อายุทเี่ ปน
เบาหวาน 52 คน ความดันโลหิตสูง 113 คน และโรคเรือ้ รัง
อืน่ ๆ 79 คน กลมุ ทีม่ พี ฤติกรรมการเสีย่ งตอการเกิดโรค
535 คน กลุมผูเตรียมเขาสูวัยสูงอายุ ชวงอายุ 50-59 ป
จำนวน 592 คน (Tamnak Tham Subdistrict Administrative
Organization, 2019) ซึง่ ประชากรดังกลาวไดมกี ารเตรียม
ความพรอม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของ
ผสู งู อายุ และใหคำปรึกษาโดยกลมุ ผนู ำชุมชนและบุคลากร
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในโรงเรียนผสู งู อายุ
เดือนละครัง้ แตอยางไรก็ตาม จากการทีผ่ วู จิ ยั ไดเขารวม
กิจกรรมของกลุมผูดูแลในตำบลยังพบวา ผูดูแลผูสูงอายุ
บางสวน โดยเฉพาะผดู แู ลรายใหมยงั ขาดความรแู ละทักษะ
ในการดูแลผูสูงอายุ แมวาจะมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
ทีบ่ า น (อผส.) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น (อสม.)
ทีค่ อยทำหนาทีช่ ว ยดูแลผสู งู อายุอยกู ต็ าม ยังไมสามารถดูแล
ผูสูงอายุที่มีความตองการการดูแลหรือมีปญหาเฉพาะ
ของแตละคนได หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เกิดภาวะฉุกเฉิน
ผดู แู ลผสู งู อายุยงั ไมสามารถชวยเหลือไดดเี ทาทีค่ วร และ
ผดู แู ลรายใหมไมสามารถใหการชวยเหลือผสู งู อายุไดเลย
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของที ม ผู ดู แ ลในตำบล
พบวา ตองการความรู ทักษะที่ถูกตอง และการอบรม
ใหความรูอยางตอเนื่องในการดูแลผูสูงอายุที่มีปญหา

เฉพาะในแตละคน หรือการดูแลเพื่อแกไขปญหาตางๆ
ทีม่ กั เกิดขึน้ กับผสู งู อายุในภาวะฉุกเฉิน และจะทำอยางไร
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ หรือภาวะฉุกเฉินขึน้ กับผสู งู อายุ แลวผดู แู ล
สามารถปฏิบตั กิ ารชวยเหลือไดทนั ทวงทีและถูกตองไมเกิด
อันตรายกับผสู งู อายุได ซึง่ การไดรบั การอบรมใหความรู
เดือนละครัง้ ในโรงเรียนผสู งู อายุจงึ ไมเพียงพอทีจ่ ะทำให
การดูแลผูสูงอายุไดดีเทาที่ควร ดังนั้นหากมีคูมือหรือ
เครื่องมือใดๆที่สามารถมาชวยแกไขปญหาขอนี้ไดก็จะ
เกิดผลดีตอ ผสู งู อายุและผดู แู ลได ซึง่ จากการศึกษาคนควา
พบวา การนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาชวยในการจัดการเรียนการสอนสามารถชวยพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดดียิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดอิสระและบอยไดตามที่สนใจและตองการ และเพิ่ม
ความสะดวกในการเรียนรู สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา
(Songkram, 2011) เชนเดียวกัน หากมีการนำเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาชวยในการพัฒนา
ศักยภาพผดู แู ลในการดูแลผสู งู อายุ ก็จะทำใหผดู แู ลผสู งู อายุ
โดยเฉพาะผู ดู แ ลที่ เ ป น รายใหม ที่ ยั ง ขาดความรู แ ละ
ทักษะในการดูแลผสู งู อายุ สามารถทบทวนความรู ทักษะ
การปฏิบตั ติ า งๆ ไดดว ยตัวเองอยางอิสระในทุกทีท่ กุ เวลา
และบอยไดเทาที่ตองการหรือสนใจ สามารถทำใหเกิด
ระบบการดูแลที่ยั่งยืนได และที่ผานมายังไมไดมีการจัด
ทำสื่อการเรียนรูที่สื่อมัลติมีเดียที่สามารถเขาถึงไดงาย
ทำใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนาความรูและทักษะ
การดูแลไป กลมุ ผดู แู ลจึงมีความตองการคมู อื หรือวีดทิ ศั น
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาเฉพาะในตำบลของ
ตนเองทีส่ ามารถเขาถึงไดงา ยและตลอดเวลาทีต่ อ งการใช
โดยที่มีพยาบาลและทีมผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน
สามารถบริหารจัดการ ควบคุม กำกับและติดตามดูแล
ตลอดจนแกไขปญหาในการใชทจี่ ะเกิดขึน้ ได อยางตอเนือ่ ง
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญในการนำเอา
เทคโนโลยีมาใชเปนการสือ่ กลางในการเรียนรแู ละพัฒนา
ความรู ความสามารถ ในการดูแลผสู งู อายุในชุมชน เพือ่ ให
ผู ดู แ ลผู สู ง อายุ เ กิ ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ บนพืน้ ฐานปญหาและความตองการ
ของผสู งู อายุในชุมชน โดยการสรางและพัฒนาคมู อื การดูแล

86 Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 15 No.3 September-December 2021

ผสู งู อายุ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพปญหาของผสู งู อายุในชุมชน
และสำหรั บ ที ม ผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นตำบล เพื่ อ ให ผู ดู แ ล
สามารถเขาถึงไดงา ยขึน้ เรียนรไู ดตลอดเวลา สามารถนำ
ความรูมาชวยดูแลผูสูงอายุไดในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจน
พั ฒ นาศั ก ยภาพ และขี ด ความสามารถของของผู ดู แ ล
ผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและพัฒนาคูมือการดูแลผูสูงอายุสำหรับ
ผดู แู ล โดย 1) ศึกษาปญหาและความตองการในการดูแล
ผสู งู อายุของผดู แู ล และ 2) ออกแบบและการพัฒนาคมู อื
ดูแลผสู งู อายุและวีดทิ ศั น
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของคูมือการดูแลผูสูงอายุ
โดย 1) ทดลองใชคมู อื การดูแลผสู งู อายุและวีดทิ ศั นการทำ
หัตการ และ 2) ประเมินผลคมู อื การดูแลผสู งู อายุและสือ่
วีดทิ ศั น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางคมู อื และสือ่ วิดที ศั นในการดูแลผสู งู อายุสำหรับผดู แู ล
โดยใชกรอบแนวคิดในการสรางสือ่ ของ ADDIE Model
ของลีและโอเวน (Lee & Owens, 2004) ตามขั้นตอน
คือ 1) การวิเคราะห (Analysis) 2) การออกแบบ (Design)
3) การพัฒนา (Development) 4) การทดลองใช (Implement)
และ 5) การประเมินผล (Evaluation) สวนเนือ้ หาของคมู อื
และสื่อวิดีทัศนใชกรอบแนวคิดการดูแลผูสูงอายุของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
(Office of Health Promotion Fund, 2018) และการอภิบาล
ผูสูงอายุสำหรับผูดูแล (Kuankid, 2020) และวีรศักดิ์
เมืองไพศาล (Meungpaisarn, 2017)
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา (Research and
development)โดยกรอบแนวคิ ด ในการสร า งสื่ อ ของ
ADDIE Model ของลี แ ละโอเวน และทดลองใช กั บ
ประชากรแบบกลุ ม เดี ย ววั ด ก อ นและหลั ง การทดลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ข องคู มื อ โดยมี 4 ขั้ น ตอนดั ง นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) การศึกษาปญหาและ
สถานการณปจ จุบนั (Analysis:A) ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) การออกแบบและการพั ฒ นา
(Design and development : D&D) ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั
(Research: R2) การนำไปใช (Implementation: I) และ
ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมิน
ผล(Evaluation: E) มีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เปนการศึกษา
ปญหาและสถานการปจจุบนั (Analysis :A)1)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูดูแล
ผูสูงอายุจำนวน 665 คน กลุมตัวอยางเปนผูดูแลและ
ผเู กีย่ วของซึง่ ประกอบดวยผดู แู ลรายเดิม บุคคลในครอบครัว
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล สุมตัวอยาง
แบบแบงชัน้ (Stratified random sampling) แลวสมุ อยาง
งาย คำนวณขนาดกลมุ ตัวอยางโดยคิดสัดสวนรอยละ 25
ของประชากรไดจำนวนกลมุ ตัวอยาง 166 คน
เครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสำรวจความตองการ
เกี่ยวกับองคความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุของ
ผูดูแลเพื่อนำมาวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับความตองการ
และออกแบบคมู อื การดูแล ซึง่ ผวู จิ ยั สรางขึน้ และหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเนื้อหา(Indexes of item-objective
congruence: IOC) โดยผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยที่
แตละขอคำถามมีคา ความสอดคลองเชิงเนือ้ หามากกวา .5
ขึ้นไปแลวนำมาปรับแกตามขอเสนอแนะ จากนั้นนำไป
ทดลองใชทดลองใชกับผูดูแลที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมี
คุณสมบัตใิ กลเคียงใกลเคียงกับกลมุ ตัวอยางทีจ่ ะนำไปใช
จริงจำนวน 30 คน ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยหาคา
ความคงที่โดยใชการทดสอบซ้ำหาคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธแบบเพียรสนั ไดเทากับ 0.71 แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป 11 ขอ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูดูแล

จำนวน 5 ขอ สภาพปญหาของผูสูงอายุในความดูแล
จำนวน 8 ขอและความตองการความรแู ละทักษะทีต่ อ งการ
ในการดูแลผสู งู อายุ 10 ขอและเปนคำถามปลายเปดเกีย่ ว
กับปญหาในการดูแลและความตองการการชวยเหลืออืน่
การเก็บรวบรวมขอมูล ผวู จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลพรอมดวยผชู ว ยนักวิจยั ในพืน้ ทีต่ ำบลตำหนักธรรม
อำเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
รอยละและวิเคราะหเชิงเนือ้ หาในคำถามปลายเปด
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการ
ออกแบบและการพัฒนา (Design and development :
D&D) ออกแบบเนือ้ หาของคมู อื และสือ่ วิดที ศั นใชกรอบ
แนวคิดการดูแลผสู งู อายุของสสส.รวมกับแนวทางการดูแล
ของพรรณธร เจริญกุล และวีรศักดิ์ เมืองไพศาล ออกแบบ
การวั ด และเกณฑ ก ารประเมิ น โดยตั้ ง เกณฑ ค า ดั ช นี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) เทากับ .50 และ
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E2) อยทู ี่ 80/80 (Phromwong, 2013) แบบทดสอบกอน
และหลังเรียน แบบประเมินการปฏิบัติ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และออกแบบการจัดทำ Story board รูปแบบ
และประโยชนของสื่อวีดิทัศน ตรวจสอบคุณภาพของ
เนื้ อ หาในสื่ อ วิ ดี ทั ศ น โ ดยผู เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ ช าการ
ดานการดูแลผสู งู อายุจำนวน 3 คน ผเู ชีย่ วชาญและนักวิชาการ
ดานเทคโนโลยีและการสือ่ สาร จำนวน 2 คน
เครื่องมือ เครื่องมือที่ใชเปนแบบตรวจสอบความ
เหมาะสมเปนไปไดของเนื้อหาของคูมือและสื่อวีดิทัศน
การทำหัตการ สำหรับผูเชี่ยวชาญเปนแบบ Check list
ความเหมาะสมและเป น ไปได และคำถามปลายเป ด
เพือ่ ใหขอ เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาเครือ่ งมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลโดยการติดตอเพือ่
ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบคูมือการดูแลและ
สื่อวีดิทัศน สงแบบตรวจสอบความเหมาะสมและเปน
ไปไดพรอมทั้งคูมือการดูแลและสื่อวีดิทัศน รวบรวม
แบบประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของคูมือจาก
ผเู ชีย่ วชาญทัง้ 5 ทาน
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การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยวิ เ คราะห เ ชิ ง เนื้ อ หาของ
คำแนะนำเพือ่ ปรับปรุง แกไขคมู อื และ Story board และ
แบบประเมินตางๆ ตามคำแนะนำ จากนั้นนำคูมือและ
แบบประเมินทีไ่ ดรบั การแกไขไปทดลองใชในขัน้ ตอไป
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนำไปใช
(Implementation: I)
กลุ ม ตั ว อย า ง เป น ผู ดู แ ลผู สู ง อายุ จำนวน 43 คน
โดยการนำคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั นไปทดลองใช (Implement)
เพือ่ หาคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I.) และ
ประสิทธิภาพระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ
(E2) โดยใชสูตร E1/E2 เพื่อวัดกระบวนการเรียนรูใน
ระหวางศึกษา เปรียบเทียบกับความรูของผูดูแลผูสูงอายุ
เมือ่ สิน้ สุดการศึกษาของคมู อื ดังนี้
1)การทดลองแบบหนึง่ ตอหนึง่ (One to one testing)
นำไปทดลองใชกบั ผดู แู ลทีไ่ มใชกลมุ ตัวอยางทีม่ ปี ระสบการณ
ในการดูแลผสู งู อายุตา งกัน 3 คน โดยเลือกทีม่ ปี ระสบการณ
มาก ปานกลาง และนอย อยางละ 1 คน เพือ่ ศึกษาศึกษา
ขอบกพรองทีค่ วรแกไขในดานภาษา ภาพและเสียงตางๆ
ความเหมาะสมของระยะเวลา เพือ่ นำมาปรับปรุงแกไข
2)การทดลองในขัน้ ทดลองกับกลมุ เล็ก (Small group
testing) นำไปทดลองใชกบั ผดู แู ลรายใหมจำนวน 10 คน
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการใชภาษา ความเขาใจ
ระยะเวลาในการศึกษา ทำการทดสอบระหวางเรียน หลังเรียน
แลวนำผลทดสอบไปวิเคราะหหาคาประสิทธิผลของคมู อื
ตามเกณฑทกี่ ำหนดหรือไม และนำคาทีไ่ ดไปปรับปรุงพัฒนา

3)การทดลองในขั้ น ทดลองกั บ กลุ ม ใหญ (Field
testing) นำไปทดลองใชในกลมุ ผดู แู ลกลมุ ทีไ่ มมปี ระสบ
การณและกลมุ ผดู แู ลทีม่ ปี ระสบการณ 1-5 ป จำนวน 30 คน
เพือ่ นำผลการทดสอบระหวางศึกษา และผลทดสอบหลัง
ศึกษาคูมือและสื่อวีดิทัศน ไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั น
เครื่องมือที่ใช เปนแบบประเมินทักษะการปฏิบัติ
ในการทำหัตถการที่เปนแบบ Check list ประกอบดวย
แบบประเมินการเช็ดตัวลดไข แบบประเมินการทำแผล
แบบประเมินการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ แบบประเมิน
แบบประเมินการนวดเพื่อผอนคลาย แบบประเมินการ
ออกกำลังกาย ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมินไดแก การบอก
วัตถุประสงค การเตรียมอุปกรณ การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิ ความถูกตองตามหลักการ การตรวจสอบเครือ่ ง
มือโดยการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยหาคา
Content validity index (CVI) โดยผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
ได เ ท า กั บ .78 หาความเชื่ อ มั่ น โดยใช ก ารทดสอบซ้ำ
แลววัดคาคงทีโ่ ดยการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบ
เพียรสนั ไดเทากับ .89 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลมุ ทดลอง
โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบตั ิ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการวิ เ คราะห ห าค า ดั ช นี
ประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I.) และวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของคูมือดูแลผูสูงอายุและสื่อวิดิทัศน
(E1/E2) (Phromwong, 2013) ดังนี้

ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมคะแนนหลังศึกษาของทุกคน - ผลรวมคะแนนกอนศึกษาของทุกคน
(จำนวนผดู แู ล x คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนกอนศึกษาของทุกคน
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของคูมือดูแลผูสูงอายุ
และสือ่ วิดทิ ศั นการดูแลผสู งู อายุโดยการประเมินประสิทธิภาพ
ระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) เพือ่ วัด
กระบวนการเรียนรูในระหวางศึกษา เปรียบเทียบกับ

ความรขู องผดู แู ลผสู งู อายุเมือ่ สิน้ สุดการศึกษาโดยใชเกณฑ
Effectiveness of Process/Effectiveness of Product
(E1/E2) (Phromwong, 2013) โดยใชสตู ร ดังนี้
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คำนวณหาประสิ ท ธิ ภ าพของคู มื อ และวี ดี ทั ศ น
ตามเกณฑ E1/E2 ใชสตู รดังนี้
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = Σ X / N x 100
A
โดยที่ Σ X คือ คะแนนรวมของบททดสอบและคะแนน
ฝกปฏิบตั ิ
N คือ จำนวนผดู แู ล
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกชิน้ รวมกัน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) = Σ F / N x 100
B
โดยที่ Σ F คือ คะแนนรวมของบททดสอบเมือ่ สิน้ สุด
การศึกษา
N คือ จำนวนผดู แู ล
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดการ
ศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development: D2)
การประเมินผล(Evaluation: E) เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของคูมือและสื่อวีดิทัศน ซึ่งเปนการวัดความรูกอนและ
หลังเรียน และความพึงพอใจของผดู แู ลผสู งู อายุ
กลมุ ตัวอยาง กลมุ ตัวอยางเปนผดู แู ลใหมทมี่ ผี สู งู อายุ
ในครอบครัวจำนวน 30 คน สมุ อยางงายบุคคลในครอบครัว
ทีม่ ผี สู งู อายุ
เครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีใ่ ชเปน 1) แบบทดสอบความรู
เพือ่ วัดความรขู องผดู แู ลผสู งู อายุกอ นไดรบั ความรจู ากคมู อื
การดูแลผสู งู อายุทผี่ วู จิ ยั สรางขึน้ จำนวน 50 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบดวย คำถามเรือ่ งการดูแล
ผสู งู อายทีม่ โี รค อาหารสำหรับผสู งู อายุ การชวยเหลือผสู งู อายุ
ทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน การดูแลอนามัยชองปาก การดูแลการขับถาย
อุบตั เิ หตุและการปองกัน และการออกกำลังกายในผสู งู อายุ
การตรวจสอบเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบโดยหาคา Content validity index (CVI) โดย
ผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ไดเทากับ .78 แลวทดลองใช
ในกลมุ ผดู แู ลทีไ่ มใชกลมุ ทดลองจำนวน 30 คน และหาคา
ความเชือ่ มัน่ โดยวิธแี บงครึง่ ขอสอบเพือ่ หาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยใชสูตรของเพียรสันไดคา
ความเชือ่ มัน่ ครึง่ ฉบับเทากับ .73 คาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ

โดยใช สู ต รของสเป ย ร แ มน บราวน ไ ด ค า เท า กั บ .84
2) แบบประเมินความพึงพอใจการใชคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั น
ของผดู แู ล 5 ดาน จำนวน 20 ขอ เปนการประเมินความ
พึงพอใจในการใชคมู อื การดูแล 10 ขอและความพึงพอใจ
ในการใชสอื่ วีดทิ ศั น 10 ขอ เปนแบบมาตราประมาณคา
(Rate scale) 5 ระดั บ การแปลผลระดั บ คะแนนดั ง นี้
1.00-1.50 พึงพอใจนอยที่สุด 1.51-2.50 พึงพอใจนอย
2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 พึงพอใจมาก และ 4.51-5.00
พึงพอใจมากทีส่ ดุ การตรวจสอบเครือ่ งมือโดยการหาคา
ความเที่ ย งตรงของแบบทดสอบโดยหาค า Content
validity index (CVI) โดยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
ทดลองใชในผูดูแลผูสูงอายุที่ไมใชกลุมทดลอง จำนวน
30 คน และหาคาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.81
การเก็ บ ข อ มู ล โดยการให ทำแบบทดสอบความรู
ในการดูแลผสู งู อายุกอ นเรียน จากนัน้ ใหศกึ ษาคมู อื และ
สื่อวีดิทัศนการทำหัตถการการดูแลผูสูงอายุ ใหทำแบบ
ทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผดู แู ลในการใชคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั น
การวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย
คะแนนก อ นและหลั ง ศึ ก ษาคู มื อ และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ก าร
ดูแลผูสูงอายุ ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ผลคะแนนการเรียนรูกอนและหลังเรียนใชสถิติ Pairedsample t-test และ หาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
แบบประเมินความพึงพอใจของผดู แู ลในการใชคมู อื และ
สือ่ วีดทิ ศั น
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ COA No. 587/2019 NU-IRB 0388/62 ใหการรับรอง
เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยตามแนวทางหลัก
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยทเี่ ปนมาตรฐานสากล เมือ่ วันที่
17 ตุลาคม 2562 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการของวิจัย
ใหกลมุ ตัวอยางทราบ กลมุ ตัวอยางสามารถขอยุตกิ ารเขารวม
วิจัยกอนครบกำหนดได โดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูล
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ที่ไดจากการสอบถามจะเก็บเปนความลับ ผลการวิจัยจะ
นำเสนอเปนภาพรวม และนำไปใชประโยชนการศึกษา
วิจัยเทานั้น
ผลการวิจัย
1. ผลการสรางและพัฒนาคมู อื การดูแลผสู งู อายุ
1.1 ผลการวิเคราะหเพื่อออกแบบคูมือการดูแล
ผูสูงอายุของผูดูแล ดานขอมูลทั่วไปของผูดูแลผูสูงอายุ
พบวา ผูดูแลไมมีประสบการณและไมมีความสามารถ
ในการดูแลผสู งู อายุรอ ยละ 6.6 มีประสบการณและความ
สามารถในการดูแลเล็กนอยรอยละ 55.2 แตสามารถ
ใชโทรศัพทมอื ถือเปนอุปกรณในการสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน
รอยละ 98.2 ดานสภาพปญหาของผสู งู อายุ พบวา ผสู งู อายุ
มีภาวะเจ็บปวยรอยละ 33.7 มีปญ หาในดานการออกกำลังกาย
รอยละ 38.6 กิจกรรมการออกกำลังกายที่ตองการ คือ
การบริหารรางกายและการบริหารดวยยางยืดรอยละ 65.1
และ 25.0 และตองการความรูเรื่องโรคที่ตองดูแลคือ
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและ
โรคหลอดเลือดหัวใจรอยละ 64.5, 16.8 และ6.0 ตามลำดับ
การชวยเหลือเบื้องตน คือ ไขสูง น้ำตาลในเลือดต่ำและ
หกลมรอยละ 28.2, 24.0 และ 68.7 ตามลำดับ ดานหัตถการ
จำเปนทีต่ อ งการสำหรับดูแลผสู งู อายุไดแก การปฐมพยาบาล
การนวดเพื่อผอนคลาย การทำแผลและการเช็ดตัวลดไข
รอยละ 45.2, 36.2, 10.2 และ 8.4 ตามลำดับ ดานความ
ตองการความรใู นเรือ่ งการทำอาหารสำหรับโรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานรอยละ
28.9, 22.3 และ 19.9 ตามลำดับ
จากการสอบถามผูดูแลผูสูงอายุพบวา มีการอบรม
ใหความรูจากบุคลากรสาธารณสุขทุกป การชวยเหลือ
เมือ่ มีเหตุการณฉกุ เฉินทำไดเฉพาะตอนกลางวัน แตหาก
เกิดปญหาตอนการคืน การติดตอขอความชวยเหลือมักจะ
ไม ทั น การณ แ ละผู ดู แ ลมี ค วามเกรงใจเมื่ อ ต อ งรองขอ
ความชวยเหลือ สวนการเขาถึงสือ่ พบวาผดู แู ลสวนใหญ
มีเครื่องมือสื่อสารและมีการอบรมการใชอินเตอรเน็ท

จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถใชการสือ่ สารทาง
สังคมออนไลนได จึงเห็นวาหากมีคมู อื หรือสือ่ วีดทิ ศั นที่
เป น แหล ง เรี ย นรู ที่ เ ข า ถึ ง ได ง า ยจะเป น การดี ต อ ผู ดู แ ล
เพราะสามารถจัดการชวยเหลือผสู งู อายุไดทนั ทวงที และ
อยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาติดตามคอยชวยเหลือ
เปนระยะ เพือ่ ชวยฟน ฟูความรแู ละทักษะการดูแลทีจ่ ำเปน
แกผดู แู ลผสู งู อายุ
1.2 ผลการสรางและพัฒนาคูมือการดูแลผูสูงอายุ
ที ม ผู วิ จั ย ได ส ร า งเพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ การเรี ย นรู ข องผู ดู แ ล
ผสู งู อายุ ทีค่ ณะผวู จิ ยั ไดจดั ทำขึน้ เพือ่ ทดลองใชประกอบดวย
สวนที่เปนคูมือในการดูแลที่จำเปนของการดูแลผูสูงอายุ
ไดแก 1) คูมือการดูแลผูสูงอายุที่มีโรค 2) คูมืออาหาร
สำหรับผสู งู อายุ 3) อาการฉุกเฉินและการชวยเหลือเบือ้ งตน
4) การออกกำลังกายในผสู งู อายุ 5) การดูแลอนามัยชองปาก
6) อุบตั เิ หตุและการปองกัน 7) การดูแลการขับถาย สวนสือ่
วีดทิ ศั นสาธิตหัตถการทีจ่ ำเปน ไดแก 1) การเช็ดตัวลดไข
2) การทำแผล 3) การออกกำลังกาย 4) การทำความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุ 5) การนวดเพือ่ ผอนคลาย ซึง่ ไดผา นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดจากผทู รงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 คน แลวปรับแกไขตามคำแนะนำเพื่อใหสามารถ
ใชไดจริงในบริบทของพืน้ ทีแ่ ละกลมุ เปาหมาย แลวนำไป
ทดลองใชตามกระบวนการสรางและพัฒนาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของคมู อื การดูแลและสือ่ วีดทิ ศั น ปรับปรุง
และพัฒนาจนไดตามเกณฑทกี่ ำหนด จากนัน้ นำไปทดสอบ
ผลสัมฤทธิก์ บั กลมุ ตัวอยางจำนวน 30 คน ผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบกอนและหลังการศึกษาเรียนรูจากคูมือและ
สือ่ วีดทิ ศั นไดดงั นี้
2. ผลศึกษาผลสัมฤทธิ์ของคูมือการดูแลผูสูงอายุ
2.1 ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ผ ลของคู มื อ และ
สือ่ วีดทิ ศั น ทีไ่ ดจากการทดลองใช (Implement)
2.1.1 คาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index:
EI) ของคูมือ วิเคราะหจากคะแนนผลการเรียนรูและ
ฝกปฏิบตั ขิ องผดู แู ลจากสูตร
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ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมคะแนนหลังศึกษาของทุกคน - ผลรวมคะแนนกอนศึกษาของทุกคน
(จำนวนผดู แู ล x คะแนนเต็ม) - ผลรวมคะแนนกอนศึกษาของทุกคน
ดัชนีประสิทธิผล (EI) = 1238-961 = .514
1500-961
2.1.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของคมู อื และ
สือ่ วีดทิ ศั น
การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)
และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) โดยใชสตู ร E1/E2 เพือ่ วัด
กระบวนการเรียนรูในระหวางศึกษา เปรียบเทียบกับ

X/N
A
2465 / 30
100
82.17
ΣF/ N
B
2465 / 30
100
82.53

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) =

= 100

Σ

=
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)

ความรขู องผดู แู ลผสู งู อายุเมือ่ สิน้ สุดการศึกษา กลมุ ตัวอยาง
เปนผูดูแลใหมที่มีผูสูงอายุในครอบครัวจำนวน 30 คน
คาประสิทธิภาพ E1/E2 ไดเทากับ 82.17/82.53 ดังสูตร
ดานลาง

=
=
=
=

x 100
x 100
x 100

2.2 ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธ ข องคู มื อ และสื่ อ
วีดิทัศน
1) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังศึกษาคมู อื การดูแลและวีดทิ ศั นในขัน้ ตอนประเมินผล
(Evaluation) คมู อื และสือ่ วีดทิ ศั น มีดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความสัมพันธของคะแนนกอน-หลังศึกษาคมู อื การดูแล
กอนศึกษา
คมู อื การดูแลผสู งู อายุ
สือ่ วีดทิ ศั นการทำหัตถการ

x

32.47
52.20

หลังศึกษา

S.D.

x

S.D.

1.41
4.37

41.90
60.93

2.99
2.13

correlation

p-value

.58
.49

>.001
>.001
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จากตาราง 1 ผลคะแนนหลังเรียนมากกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ผลคะแนน
ก อ นศึ ก ษาคู มื อ การเรี ย นรู ข องผู ดู แ ลมี ค า เฉลี่ ย 32.47
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 และหลังมีคาเฉลี่ย 41.90
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.99 คาความสัมพันธของคะแนน
กอนและหลังศึกษาคมู อื การเรียนรเู ทากับ .58 หรือรอยละ
58 สวน ผลคะแนนกอนศึกษาสือ่ วีดทิ ศั นมคี า เฉลีย่ 52.20

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.37 และหลังมีคาเฉลี่ย 60.93
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.13 คาความสัมพันธของคะแนน
กอนและหลังศึกษาฝกปฏิบตั จิ ากสือ่ วีดทิ ศั น เทากับ .49 หรือ
รอยละ 49.0
2) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอน
และหลั ง ศึ ก ษาคู มื อ ของผู ดู แ ลผู สู ง อายุ รายละเอี ย ด
ดัง ตาราง 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ของคะแนนกอนและหลังศึกษาคมู อื ของผดู แู ลผสู งู อายุ
ความแตกตางของคาเฉลีย่ ของคมู อื
ความแตกตางของคาเฉลีย่ ของวีดทิ ศั น

x

S.D.

t

df

p-value

-9.43
-8.73

2.46
3.81

-8.52
-12.54

29
29

> .001
> .001

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคา
เฉลีย่ ของคะแนนกอนและหลังศึกษาคมู อื การดูแลผสู งู อายุ
และสือ่ วีดทิ ศั น พบวา คะแนนสอบกอนและหลังศึกษามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ โดยที่คาคะแนนสอบ
หลังศึกษาเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ >.001

2.2 ความพึงพอใจของผูใชคูมือและสื่อวีดิทัศน
ระดับความพึงพอใจของผดู แู ลในการใชคมู อื และสือ่
วีดทิ ศั น แสดงดังตาราง 3

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผดู แู ลตอคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั นการดูแลผสู งู อายุ
x

S.D.

ดานเนื้อหา
ดานการใชภาษา
ดานออกแบบและจัดรูปแบบ
ดานสวนประกอบคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั น
ประโยชนของคมู อื และสือ่ วิดที ศั น

4.23
4.24
4.29
4.35
4.38

.45
.46
.44
.42
.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลีย่ ภาพรวม

4.30

.40

มาก

รายการประเมินรายดาน

จากตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผูดูแลตอ
คู มื อ และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ภาพรวมอยู ใ น
ระดับมาก (คาเฉลีย่ เทากับ 4.30 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เทากับ .40) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูดูแลมีความ
พึงพอใจดานประโยชนของคมู อื มากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ เทากับ
x

ระดับความพึงพอใจ

4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44) รองลงมาคือ
ดานองคประกอบ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .42) ซึ่งอยูในระดับมาก และพึงพอใจ
นอยทีส่ ดุ คือ ดานเนือ้ หา (คาเฉลีย่ เทากับ 4.23 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ .45) ซึง่ อยใู นระดับมาก
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อภิปรายผล
1. การสรางและพัฒนาคูมือการดูแลผูสูงอายุ
1.1 การวิเคราะหเพือ่ ออกแบบคมู อื การดูแลผสู งู อายุ
ของผูดูแล
ผลการศึกษา พบวากลุมผูดูแลที่เริ่มมีผูสูงอายุใน
ครอบครัวใหมไมมีประสบการณและไมมีทักษะในการ
ดูแลผสู งู อายุเลย และทีม่ บี า งเล็กนอยรอยละ 55.2 แตใน
กลมุ นีส้ ามารถใชโทรศัพทมอื ถือเปนอุปกรณในการสือ่ สาร
ในชีวิตประจำวันรอยละ 98.2 ซึ่งเหมาะกับสถานการณ
ปจจุบนั ทีเ่ ปนยุคดิจติ อล ประชาชนสามารถใชเทคโนโลยี
ในการติดตอสือ่ สารซึง่ จะเปนอุปกรณทเี่ อือ้ ประโยชนให
ผูดูแลในการพัฒนาความรูและทักษะปฏิบัติในการดูแล
ผูสูงอายุไดตลอดทุกที่และทุกเวลาทำใหผูดูแลสามารถ
จัดการดานเวลาของตนเองไดตามความตองการ (Riyaphan,
2011) ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของ
ผสู งู อายุพบวา ผสู งู อายุภาวะเจ็บปวยอยรู อ ยละ 33.7 และ
มีปญ
 หาในดานการออกกำลังกายรอยละ 38.6 มีตอ งการ
ความรเู กีย่ วกับการออกกำลังกายสำหรับผสู งู อายุทเี่ หมาะสม
กับสภาพของผูสูงอายุในพื้นที่ คือ การบริหารกายและ
การออกกำลังดวยยางยืด ผูสูงอายุมีโรคประจำตัว คือ
ความดันโลหิตสูงพบมากทีส่ ดุ คือรอยละ 64.5 โรคเบาหวาน
ร อ ยละ16.9 ที่ เ หลื อ เป น ไขมั น ในเลื อ ดสู ง และโรค
หลอดเลือดหัวใจ จึงมีตองการความรูเรื่องโรคดังกลาว
ตลอดจนวิธีการดูแลชวยเหลือหากมีอาการผิดปกติขึ้น
รวมถึงความรเู รือ่ งการจัดทำอาหารสำหรับโรคดังกลาวดวย
สวนอาการฉุกเฉินที่พบมากและตองการความรูในการ
ชวยเหลือเบื้องตนคือ หกลมรอยละ 68.7 นอกจากนั้น
ยังมีไขสงู น้ำตาลในเลือดต่ำ สวนหัตถการหรือกิจกรรม
จำเปนทีต่ อ งการสำหรับดูแลผสู งู อายุ ไดแก การปฐมพยาบาล
การทำแผล การเช็ดตัวลดไข และการนวดเพือ่ ผอนคลาย
จากการสอบถามด ว ยข อ คำถามปลายเป ด พบว า
มีการอบรมใหความรจู ากบุคลากรสาธารณสุขทุกป แตเมือ่
ไมไดใช เมื่อนานไปความรูเหลานั้นมักจะลืมเลือนไป
หากเกิดปญหาตอนกลางคืนการติดตอขอความชวยเหลือ
มักจะไมทนั การณและผดู แู ลมีความเกรงใจเมือ่ ตองรองขอ
ความชวยเหลือ ดังนัน้ หากมีศนู ยบริการทีใ่ หความชวยเหลือ

หรื อ มี คู มื อ ในการดู แ ลเบื้ อ งต น ได ก็ จ ะเป น การดี ยิ่ ง
ซึง่ ศูนยบริการชวยเหลือเบือ้ งตนในพืน้ ทีค่ อื โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล และองคการบริหารสวนตำบลทีค่ อย
ชวยเหลืออยเู บือ้ งตนแลว หากมีอาการฉุกเฉินหรืออาการ
หนักผดู แู ลสามารถเรียกบริการการแพทยฉกุ เฉินไดในการ
สงตอไปรักษาในโรงพยาบาลใกลบาน และหากมีคูมือ
ที่สามารถดูไดตลอดเวลาก็จะเปนการดีที่สามารถใหการ
ชวยเหลือเบื้องตนไดกอนที่รถจะมารับ ผูดูแลสวนใหญ
มีเครื่องมือสื่อสารและมีการอบรมการใชอินเตอรเน็ท
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชการสื่อสาร
ทางสังคมออนไลนได การที่มีคูมือดูแลและมีวิดีทัศน
ในการทำหัตถการตางๆ ในการดูแลผปู ว ยทีถ่ กู ตอง ทันสมัย
งายตอการเขาถึง สะดวก ไมยงุ ยากตอการใชจะเปนสิง่ ทีด่ ี
ผดู แู ลสามารถเขาดูวธิ ปี ฏิบตั ใิ นวีดทิ ศั นและศึกษาความรู
ไดจากคมู อื ไดเรือ่ ยๆ เมือ่ ตองการใชหรือเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน
และสามารถจัดการชวยเหลือผสู งู อายุไดทนั ทวงที จึงเห็น
วาหากมีคมู อื หรือวิดโี อ ทีเ่ ปนแหลงเรียนรทู เี่ ขาถึงไดงา ย
และเชื่อถือไดจะเปนการดีตอผูดูแลเปนอยางมากซึ่งสื่อ
การสอนที่เปนสื่อมัลติมีเดียสามารถสรางความสนใจ
ไมเกิดความเบื่อหนายและสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ไดจริง ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของฟสกิ ส ฌอน บัวกนก
(Buakanok, 2015) ทีท่ ำการพัฒนาสือ่ มัลติมเิ ดียเพือ่ สงเสริม
ทักษะและความเขาใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ
ผสู งู อายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดลำปาง พบวาผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนดวยสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ รอยละ 74.90 อยใู น
ระดับดี
1.2 การสรางและพัฒนาคูมือการดูแลผูสูงอายุ
ที ม ผู วิ จั ย ได ส ร า งเพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ การเรี ย นรู ข องผู ดู แ ล
ผูสูงอายุ ซึ่งมาจากปญหาและความตองการของผูดูแล
ในพืน้ ที่ ประกอบดวย สวนทีเ่ ปนคมู อื ในการดูแลผสู งู อายุ
ทีจ่ ำเปน ไดแก คมู อื การดูแลผสู งู อายุทมี่ โี รค คมู อื อาหาร
สำหรับผสู งู อายุ อาการฉุกเฉินและการชวยเหลือเบือ้ งตน
การออกกำลังกายในผูสูงอายุ การดูแลอนามัยชองปาก
อุบตั เิ หตุและการปองกัน และการดูแลการขับถาย สวนวิดโี อ
สาธิตหัตถการทีจ่ ำเปน ไดแก การเช็ดตัวลดไข การทำแผล
การออกกำลังกาย การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ และ
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การนวดเพื่อผอนคลาย คูมือเหลานี้นอกจากจะมาจาก
ปญหาและความตองการในพืน้ ทีแ่ ลวยังครอบคลุมหลักการ
ดูแลผูสูงอายุ 11 อ. รวมถึงเรื่องอนามัยชองปาก การทำ
ความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ ทีถ่ งึ แมวา ผดู แู ลจะไมไดถอื เปน
ปญหา แตเปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะละเลยไมไดเพราะหากไมไดรบั
การดูแลก็จะสงผลเสียและภาวะแทรกซอนตามมาได
(Kuankid, 2020) การออกกำลังกายในพื้นที่มีกิจกรรม
ทุกวันพุธในโรงเรียนผสู งู อายุ เชน การเตนประกอบเพลง
ไมพลองแมบุญมี สวนรำไทเก็กเปนสิ่งที่ยากสำหรับ
ผูสูงอายุและอาจมีปญหาในการเคลื่อนไหวได ดังนั้น
สิง่ ทีต่ อ งการใหทมี ผวู จิ ยั จัดทำคือ คมู อื การออกกำลังกาย
และมีวดี ทิ ศั นสาธิตเรือ่ งการบริหารกาย และการออกกำลัง
ดวยยางยืด สวนการนวดเพื่อผอนคลายก็เปนสิ่งจำเปน
เหมาะสำหรับผสู งู อายุทนี่ อนนานการไหลเวียนโลหิตไมดี
เกิดอาการชาตามรางกาย หรือเกิดจากอาการเครียดของ
รางกาย มีอาการปวดเมือ่ ย การนวดสามารถทำใหผสู งอายุ
ผอนคลายและชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิตไดดีขึ้น
(Salvo, 2017) ซึง่ เปนการออกกำลังกายทีต่ รงกับบริบทและ
ความตองการของผสู งู อายุในพืน้ ทีม่ ากกวา
1.2.1 การวิเคราะหประสิทธิผลของคมู อื และ
สื่ อ วี ดิ ทั ศ น
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรแู ละฝกปฏิบตั ขิ องผดู แู ล
พบวา สามารถพัฒนาองคความรูและทักษะเพิ่มขึ้นตาม
โดยที่กอนการศึกษาคูมือและฝกปฏิบัติผูดูแลมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 64.07 ผลคะแนนหลังการเรียนรูเพิ่มเปน
รอยละ 82.53 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ .514 เปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว คือ .50 แสดงวาคูมือและสื่อวีดิทัศน
การดูแลผสู งู อายุมปี ระสิทธิผลสามารถเพิม่ องคความรแู ละ
ทักษะการดูแลไดเนื่องจากหลังใชคูมือการดูแลผูสูงอายุ
และสื่อวีดิทัศนการทำหัตถการแลวผูดูแลมีความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้นรอยละ 51.40 สอดคลองกับการศึกษาของ
สุภสั สรา โคมินทร วรัญญา แสงพิทกั ษ มาลี เกือ้ นพกุล และ
กนกอร ศรีสมั พันธ (Komindr, Sangpitak, Keanoppakun,
& Srisomphan, 2020) ที่ ทำการพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
เรือ่ งกลไกการคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล พบวา คาดัชนี
ประสิทธิผล (EI) ของสื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไกการคลอด

หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนจากสื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไกการ
คลอดพบวาไดคา EI เทากับ.6738 เปนไปตามสมติฐาน
ที่ตั้งไว .50 แสดงวา หลังจากใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไก
การคลอด ผเู รียนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ รอยละ 67.38
1.2.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของคูมือ
และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น
คาประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ (E2) ไดเทากับ 82.17/82.53 ซึง่ สูงกวาเกณฑ
ที่กำหนด คือ 80/80 ถือวาคูมือการดูแลผูสูงอายุและสื่อ
วีดทิ ศั นการทำหัตถการสงเสริมความรคู วามเขาใจและทักษะ
ของผูดูแลในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่พัฒนาขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการศึกษาของฟสิกส ฌอณ
บัวกนก (Buakanok, 2015)ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อ
มัลติมเี ดียเพือ่ สงเสริมทักษะและความเขาใจของอาสาสมัคร
ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำปาง
พบวา สื่อมัลติมีเดียสามารถสงเสริมทักษะและความเขาใจ
ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่พัฒนาขึ้น
ซึง่ พบวาประสิทธิภาพของสือ่ เทากับ 84.44/84.22 เนือ่ งจาก
สามารถเลือกใชสื่อไดหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน
ทัง้ เนือ้ หา ภาพ อักษร เสียง ทำใหผเู รียนเกิดความกระตือรือรน
อยากรอู ยากเห็น สามารถเขาดูไดบอ ยเทาทีต่ อ งการ เนือ่ งจาก
สือ่ เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรทชี่ ว ยสอนเปนแบบการสาธิต
สามารถดึงดูดความสนใจของผเู รียนไดดี ผเู รียนสามารถ
ทดลองสาธิตยอนกลับไดดวยตนเอง และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประภาพร กลิน่ ขจร (Klinkhajon, 2014)
ทีศ่ กึ ษาการออกแบบและสรางสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งการเขียน
สคริปตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา ประสิทธิภาพ
ของสือ่ มัลติมเี ดียมีคา เทากับ 80.60/82.40 ซึง่ เกณฑทตี่ งั้ ไว
คือ 80/80 สามารถใชประกอบการสอนไดและเผยแพร
ผานชองทางตางๆทีน่ กั ศึกษาสามารถเขาถึงไดและรูปแบบ
สื่อสามารถเขาใจไดงาย
2. ขั้นตอนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของคูมือและสื่อ
วีดิทัศน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของคูมือและสื่อวีดิทัศน
ผลคะแนนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 โดยที่ แสดงวาคมู อื และสือ่
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วีดิทัศนสามารถชวยเพิ่มความรูและทักษะในการดูแล
ผสู งู อายุของผดู แู ลได สอดคลองกับการศึกษาของสุภสั สรา
โคมินทร วรัญญา แสงพิทกั ษ มาลี เกือ้ นพกุล และกนกอร
ศรีสัมพันธ (Komindr, Sangpitak, Keanoppakun, &
Srisomphan, 2020) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เรือ่ งกลไกการคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาลพบวา คะแนน
เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับกลไกการคลอดของผูเรียน
หลั ง การใช สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งกลไกการคลอดสู ง กว า
กอนเรียนอยางมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01 ซึง่ แสดงใหเห็นวา
สื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไกการคลอดมีทั้งภาพเคลื่อนไหว
เสียง บรรยาย และตัวอักษร รวมทั้งมีบททดสอบทาย
บทเรียนเปนระยะทำใหกลุมตัวอยางมีเกิดการเรียนรูดวย
ตัวเองสามารถทบทวนความรเู พิม่ เติม ตามความตองการ
สงผลใหเกิดการเรียนรอู ยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของประภาพร กลิน่ ขจร(Klinkhajon, 2014)
ทีศ่ กึ ษาการออกแบบและสรางสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งการเขียน
สคริปตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวาคะแนน
หลังเรียนด ว ยสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย สู ง กว า คะแนนก อ นเรี ย น
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 แสดงวาเปนสือ่ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพใชประกอบการสอนได
2.2 ความพึงพอใจของผูใชคูมือและสื่อวีดิทัศน
การประเมินความพึงพอใจของผดู แู ลตอคมู อื
และสือ่ วีดทิ ศั นหลังการเรียนรแู ละฝกปฏิบตั ภิ าพรวมอยใู น
ระดับมาก(คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .40) ซึง่ แสดงใหเห็นวาคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั นทเี่ ปน
สือ่ มัลติมเี ดียเปนทีพ่ งึ พอใจของผเู รียน สอดคลองกับการศึกษา
ของประภาพร กลิน่ ขจร (Klinkhajon, 2014) ทีศ่ กึ ษาการ
ออกแบบและสรางสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสคริปต
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวามีความพึงพอใจอยใู น
ระดับมากทีส่ ดุ (คาเฉลีย่ เทากับ 4.70 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54) และการศึกษาของสุภสั สรา โคมินทร วรัญญา
แสงพิทกั ษ มาลี เกือ้ นพกุล และกนกอร ศรีสมั พันธ (Komindr,
Sangpitak, Keanoppakun, & Srisomphan, 2020) ทีศ่ กึ ษา
เรือ่ งการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไกการคลอด สำหรับ
นักศึกษาพยาบาลพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(คาเฉลีย่ เทากับ 4.40 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 10.69)

นอกจากนัน้ ยังพบวาสอดคลองกับการศึกษาของกรกาญจน
ปานสุวรรณ และนฤมล แสงจักร (Pansuwan & Sangjak,
2014) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
การเย็บซอมแซมแผลฝเย็บสำหรับนิสติ พยาบาล ซึง่ พบวา
ผเู รียนมีความพึงพอใจตอโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน
โดยรวมอยใู นระดับมาก (คาเฉลีย่ เทากับ 3.90 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.75) การใชสื่อมัลติมีเดียในการสอน
สามารถสรางความพึงพอใจใหผเู รียน และสามารถชวยสอน
และทำใหเกิดการพัฒนาองคความรู ความเขาใจและเกิด
ทักษะได
การสรางคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั นในเรือ่ งการดูแลผสู งู อายุ
สำหรับผูดูแล เปนสื่อมัลติมีเดียที่ผูดูแลสามารถเขาถึง
และเรียนรูไดดวยตัวเองอยางอิสระตามความตองการ
ชวงไหนก็ได ทำใหเกิดการกระตือรือรนอยากรู และเกิด
การแกปญ
 หาอยางกระฉับกระเฉง มากกวาการทีถ่ กู บังคับ
ใหเรียนรู สงผลตอกระบวนการเรียนรู (Malithong, 2005)
ซึง่ ขอดีของคมู อื ทีเ่ ปนสือ่ มัลติมเี ดียคือมีอสิ ระในการเรียน
ตองการเรียนเวลาไหนก็ได และสามารถเลือกเรียนได
ตามทีต่ อ งการและสนใจ และเหมาะกับทักษะปฏิบตั ติ า งๆ
ที่ตองการฝกทักษะเพราะสามารถเขาดูไดหลายๆ ครั้ง
ไมจำกัดจำนวน (Srichusin & Satiman, 2012) ดวยเหตุนี้
คู มื อ การดู แ ลผู สู ง อายุ แ ละสื่ อ วี ดิ ทั ศ น ก ารทำหั ต ถการ
จึงมีความเหมาะสม สามารถใชเปนสือ่ ในการเสริมสราง
ความรูและทักษะปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุไดเปนอยางดี
และใชเปนสื่อสำหรับผูสนใจหรือผูสูงอายุเองและผูที่
เตรียมตัวยางเขาสวู ยั สูงอายุไดในบริบทของชุมชน เนือ่ งจาก
เปนการนำเอาเทคโนโลยีมาใชเปนการสื่อกลางในการ
เรียนรแู ละพัฒนาความรู ความสามารถของผดู แู ลผสู งู อายุ
เปนวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและสอดคลองศตวรรษที่ 21
ในยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงา ย
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จึงทำให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และ
สามารถติดตอสือ่ สารกันไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
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ข อ เสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช
1. ผดู แู ลสามารถนำคมู อื และสือ่ วีดทิ ศั นไปใชเปน
พืน้ ฐานในการพัฒนาความรู ความเขาใจและฝกฝนทักษะ
ปฏิบตั จิ นเกิดความชำนาญไดตลอดเวลา และสามารถนำไป
เปนตนแบบและขยายผลเพือ่ ชวยแกไขปญหาในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีบริบทใกลเคียงกันได และอาจใชเปนขอมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาคู มื อ และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น เ รื่ อ งอื่ น ๆ
ที่จำเปนเพื่อประโยชนสำหรับผูสูงอายุที่สามารถเขาถึง
สือ่ ไดดว ยตนเอง
2. บุคลากรสาธารณสุขและพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในชุมชน สามารถนำไปปรับใชกับผูสูงอายุในเขตความ
รับผิดชอบของตนเอง เพื่อใหเกิดระบบการดูแลที่ยั่งยืน
โดยทีพ่ ยาบาลผรู บั ผิดชอบในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล และทีมผรู ว มในศูนยดแู ลสุขภาพผสู งู อายุ สามารถ
บริหารจัดการ ควบคุม กำกับและติดตามดูแล ตลอดจน
แกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นได
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ทำวิจยั เชิงประเมินผลการใชคมู อื การเรียนรขู อง
ผดู แู ลผสู งู อายุ และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้
เผยแพรสูเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารและเขาถึง
ไดงาย
2. ทำวิจยั และพัฒนาคมู อื การดูแลผสู งู อายุ ในรูปแบบ
สื่อวีดิทัศนที่ไมเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต (Off-line)
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเรื่ อ งเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต ในพื้ น ที่
เพือ่ ใหผดู แู ลสามารถเขาถึงไดอยางตอเนือ่ ง และทำเปนชุด
เครื่องมือสื่อการเรียนรูในการดูแลผูสูงอายุ (KIT) นำไป
แจกจายแกครอบครัวและผูที่สนใจและตองการพัฒนา
ตนเองได
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สำนั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีใ่ หการสงเสริม
และสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ทำให ง านวิ จั ย ในครั้ ง นี้ บ รรลุ
ผลสำเร็จดวยดี

เอกสารอางอิง
Buakanok, P. J. (2015). Development of multimedia
media to promote skills and understanding of
volunteers in elderly health care in the municipality
of Lampang Province. Area Based Development
Research Journal, 7(5), 70-89. [In Thai].
Jareonkul, P. (2011). Self-care of the elderly. Bangkok:
first Aid and Health Training Center, The Thai
Red Cross. [In Thai].
Klinkhajon, P. (2014). Multimedia design and creation:
scripting for undergraduate students. VRU
Research and Development Journal Science and
Technology, 9(3), 44-50. [In Thai].
Komindr, S. Sangpitak, W. Keanoppakun, M.,
& Srisomphan, K. (2020). Development of
multimedia on mechanisms of labour for nursing
students. Nursing Journal of The Ministry of
Public Health, 30(2), 136-149. [In Thai].
Kuankid, P. (2020). Elderly care for caregivers.
Bangkok: Chulalongkorn Hospital, Thai Red
Cross Society. [In Thai].
Lee, WW, & Owens, DL. (2004). Multimedia-based
instructional design: computer-based training,
web-based training, distance broadcast training,
performance-based solutions. San Francisco:
Pfeiffer.
Malithong, K. (2005). Technology and communication
for education. Department of Teaching
Curriculum And educational technology.
Bangkok: Chulalongkorn University. [In Thai].
Meungpaisarn, W. (2017). Primary care for elderly
patients. Bangkok: Thai Gerontology and Medicine Association. [In Thai].

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 97

Ministry of Interior. (2019). Information of the department of elderly affairs. Bangkok: Department of
Provincial Administration. [In Thai].
Muangsakul, W. (2015). Developing the potential of
the elderly living alone with the concept of
power. Journal of social research, 38(2), 93-112.
[In Thai].
National Statistical Office. (2018). Survey of elderly
population in Thailand 2017. Bangkok: National
Statistical Office. [In Thai].
Office of Health Promotion Fund. (2018). Self-care of
the elderly. Retrieved 20 May 2019 from https://
www.thaihealth.or.th/Content/40299. [In Thai].
Panssuwan K, Sangjak N. (2014) Developing of computer assisted instruction on perineorrhaphy for
nursing students. Journal of Nursing and Health
Sciences, 8(3), 38-47. [In Thai].
Phromwong, C. (2013). Media or teaching suite
performance testing. Journal of Silpakorn
Education and Research, 5(1), 5-20. [In Thai].
Prasartkul, P. (2018). Situation of the Thai Elderly
2017. Bangkok: Printing company Limited
October. [In Thai].
Prasartkul, P, Thaweesit S, and Chuanwan S. (2019).
Prospects and contexts of demographic transitions
in Thailand, Journal of Population and Social
Studies (JPSS), 27(1). 1-22. [In Thai].

Riyaphan, H. (2011). Website development at Sala
Phumkhao Bhon, Sukhothai Thammathirat
Open University. Nonthaburi: Office of Continuing
Education, Sukhothai Thammathirat Open
University. [In Thai].
Salvo, S. (2017). Geriatric Massage: Research Report.
Retrieved 18 March 2020 from https://massage
passport.wordpress.com/2017/04/06/geriatricmassage-research-report/.
Songkram, N. (2011). Design and development of
multimedia for learning. (2nd Ed.). Bangkok:
Chulalongkorn University. [In Thai].
Srichusin A., Satiman A. (2012). Online social network
behavior of students bachelor's degree in faculty
of Education in public universities. Report from
the National Academic Conference on E-Learning
Online learning integration Asian Community:
Policies and processes. Nonthaburi: Hall 9
Impact Muang Thong Thani 2012: 204-211.
[In Thai].
Tamnak Tham Subdistrict Administrative Organization.
(2019). Population data in Tamnaktham
Subdistrict. Phrae: Sub-district Administration
Office Tamnatham. [In Thai].
Yodphet, S. (2020). Long-term care in communities and
families model in Long-term care of the elderly.
Nonthaburi: Health System Research Institute
(HSRI). [In Thai].

