210 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

บทความวิจัย

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

The Development of Video Lesson on Nasopharyngeal and Oral Suction in
Children for Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
Received:
Revised:
Accepted:

พัชรี วัฒนชัย พย.ม. (Patcharee Wattanachai, M.N.S.)1
ศิริธร ยิ่งเรงเริง ปร.ด. (Siritorn Yingrengreung, Ph.D.)2

Dec 21, 2018
Jan 14, 2019
Feb 18, 2019

บทคัดย่อ
สื่อวีดิทัศน์จัดเป็นสื่อทางการศึกษาประเภทมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ
ได้ชัดเจน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลสื่อวีดิทัศน์การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก สำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาล โดยดำ�เนินการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ตาม ADDIE Model ระหว่างเดือนมีนาคม 2560-สิงหาคม 2561
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 ได้มาจากการสุม่ ด้วยวิธกี ารจับฉลากตามกลุม่ นักศึกษาทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน
จำ�นวน 48 คน การวิจยั มี 3 ระยะ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสือ่ การเรียนการสอน 2) การพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์ และ 3) การประเมินความรู้ ทักษะและความพึงพอใจของผูเ้ รียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิตทิ แี บบไม่เป็นอิสระจากกัน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กเท่ากับ 81.25/83.25 สูงกว่าเกณฑ์คา่ เฉลีย่
คะแนนทีไ่ ด้จากการทำ�แบบฝึกหัดระหว่างเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน (E1/E2) ทีต่ ง้ั ไว้ 80/80
2. คะแนนความรูเ้ รือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กของนักศึกษามีคา่ เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ ภายหลังการชมสือ่ วีดทิ ศั น์
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = 12.47, p < .001)
3. คะแนนสอบทักษะการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65.00 (95.83%, N=48)
4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.76, S.D = 0.44)
การวิจัยนี้สรุปได้ว่าสื่อวีดิทัศน์น้มี ีประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็กของนักศึกษาพยาบาล
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Abstract
Video media is an effective educational multimedia that enable learners to see practice process
and procedures clearly. This research aimed to develop and evaluate the video lesson on Nasopharyngeal
and Oral Suction in children for educating undergraduate nursing students. The video, according to
ADDIE Model, was developed in March 2017 - April 2018. A sample of 48 participants was randomly
selected from the 3rd year nursing students in clinical settings. There are 3 phases including: 1) assessment
of situation and educational media needs; 2) development of VDO media and assessment of quality;
and 3) evaluation of student knowledge, skill, and satisfaction. Data were analyzed using descriptive
statistics, and t-test dependent.
Results revealed that:
1) The efficiency at E1/E2 of the VDO lesson on Nasopharyngeal and Oral Suction in children was
81.25/83.25 and it was higher than the criterion of 80/80.
2) The post-test scores of knowledge on Nasopharyngeal and Oral Suction of nursing students after
the VDO lesson was significantly higher than the pre-test scores (t = 12.47, p< .001).
3) The scores of Nasopharyngeal and Oral Suction skill examination of nursing students passed the
65% cut of point (95.83%, N=48).
4) The overall satisfaction on VDO lesson of nursing student was very high ( = 4.76, S.D. =.44).
This study indicates that the VDO lesson is effective for readiness preparation and promoting skills on
Nasopharyngeal and Oral Suctioning of nursing students.
Keywords: research and development; VDO media; Nasopharyngeal and Oral Suction; children;
		
nursing students

บทนำ�

การปฏิบัติการพยาบาลจะต้องมีการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาลที่ องค์ความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั หิ รือ
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล การจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลจึงมุง่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทักษะทีส่ ามารถ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ส่งผลต่อ
สถาบันการศึกษาพยาบาลให้มกี ารพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ซึง่ มีรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 เป็น

วิชาภาคปฏิบตั ทิ น่ี กั ศึกษาจะต้องฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวม
โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแล
สุขภาพบุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ โดยในการฝึก
ภาคปฏิบัตินักศึกษาจะต้องปฏิบัติการพยาบาลโดยการทำ�
หัตถการต่างๆ ซึง่ ทักษะการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
เป็นทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานที่สำ�คัญในการดูแลเด็ก
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันเสมหะ
อุดกัน้ ทางเดินหายใจ ช่วยให้เด็กป่วยหายใจได้สะดวกและหาย
จากโรคได้เร็วขึน้
จากการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษา
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กลุ่มที่ได้ข้ึนฝึกปฏิบัติการพยาบาลตึกผู้ป่วยเด็กเป็นครั้งแรก
และต้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยการทำ�หัตถการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก นักศึกษายังเตรียมอุปกรณ์และปฏิบตั กิ าร
ดูดเสมหะไม่ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน และจากการประเมินทักษะ
ทางคลินกิ (OSCE) ของนักศึกษาเรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูก
และปากในเด็ก พบว่า มีนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบไม่ถึง
ร้อยละ 50.00 แม้วา่ ก่อนการขึน้ ฝึกปฏิบตั นิ กั ศึกษาจะได้รบั การ
ปฐมนิเทศและการสอนในภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู้ป่ว ยเด็ ก ระบบทางเดิ น หายใจรวมถึ ง หั ว ข้ อ เกี่ย วกั บ การ
ดูดเสมหะในเด็กมาบ้างแล้ว โดยแต่ละครั้งจะเป็นการเรียน
กลุ่มใหญ่ ซึ่งวิธีการเรียนการสอนดังกล่าวอาจไม่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน1
และจากการสอบถามนักศึกษากล่าวว่า ขณะเรียนในภาคทฤษฏี
ยังมองเห็นภาพขั้นตอนไม่ชัดเจน เมื่อเจอสถานการณ์จริงยิ่ง
เกิดความตื่นเต้น ทำ�ให้ลืมทักษะการปฏิบัติท่ีถูกต้องบางขั้น
ตอนไป จะเห็นได้วา่ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการ
ขึน้ ฝึกปฏิบตั เิ ป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ เพือ่ ให้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ปัจจุบนั สือ่ การเรียน
รู้ในและนอกห้องเรียนมีหลากหลายรูปแบบ นักศึกษายุค
ปัจจุบันมีความสนใจสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนจึงควรมีความน่าสนใจ เข้าใจได้งา่ ย
เห็นภาพหรือแสดงขั้นตอนปฏิบัติชัดเจน และเป็นสื่อที่ทำ�ให้
ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย น ประยุ ก ต์ ใช้ ส่ื อ
เทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูไ้ ด้ดี
ยิง่ ขึน้ 2
สือ่ วีดทิ ศั น์ เป็นสือ่ การเรียนการสอนรูปแบบหนึง่ ที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ดี เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีม่ ที ง้ั ภาพ
และเสียงประกอบ เป็นสิง่ เร้าทีผ่ า่ นประสาทสัมผัสทางตาและ
ทางหู ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละจดจำ�ได้ดขี น้ึ 3 สามารถทำ�ให้ผู้
เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น มีท้ังภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำ�และตัดต่อ พร้อมทั้งตัวอักษรหรือ
เสียงประกอบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาของ Edna และคณะ4 เรือ่ งผล
ของการใช้วดี ทิ ศั น์เป็นเครือ่ งมือทางการศึกษาต่อการรับรูข้ อง
ผู้เรี ยนเกี่ย วกั บ การเพิ่มประสิทธิภ าพของแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ พบว่าการใช้วีดิทัศน์มีผลบวกต่อการรับรู้ของผู้เรียน
โดยเพิม่ แรงจูงใจและความสนใจในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้เป็น
อย่างดี จากการทบทวนงานวิจัยด้านสื่อการสอนทางการ
พยาบาลในประเทศไทย พบว่ามีการศึกษาถึงความพึงพอใจของ
การใช้วีดิทัศน์แบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจำ�วันในการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย หัวข้อวีดิทัศน์
มีความน่าสนใจ เหมาะสมทีจ่ ะนำ�มาใช้ในการประกอบการสอน
และช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล
บนหอผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับมาก5
สำ�หรับการศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ พบการศึกษา
ผลของวีดทิ ศั น์ในการพัฒนาทักษะการดูแลหลอดเลือดดำ�ส่วน
กลางชนิดฝังของนักศึกษาพยาบาล พบว่า คะแนนความรูเ้ รือ่ ง
การดูแลหลอดเลือดดำ�ส่วนกลางหลังดูวีดิทัศน์สูงกว่าก่อน
ดูวีดิทัศน์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .0006 และการ
ศึกษาวิจยั กึง่ ทดลองเพือ่ ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้
วีดิทัศน์ต่อความรู้ในการดูแลช่องปากผู้ป่วยที่กำ�ลังจะได้รับ
เคมีบำ�บัดของนักศึกษาพยาบาลที่ใกล้จบการศึกษา พบว่า
คะแนนความรู้หลังดูวีดิทัศน์สูงกว่าก่อนดูวีดิทัศน์อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .057 และ Pinar และคณะ8 ได้ท�ำ การ
วิจยั เชิงทดลองเพือ่ ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์
ต่อสมรรถนะการตรวจร่างกายทารกของนักศึกษาพยาบาลใหม่
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการสอบ
ปฏิบตั กิ ารตรวจร่างกายทารกโดยใช้รปู แบบการสอบ Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) ของกลุม่
ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จะเห็ น ได้ ว่า สื่อ วี ดิทัศ น์ จัด เป็ น สื่อ ที่เ หมาะสมใน
การนำ�มาประกอบการเรียนการสอน ทำ�ให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากภาพเสียงและเห็นกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ปฏิบตั ไิ ด้ชดั เจน สามารถนำ�ไปใช้ทบทวนความรูด้ ว้ ยตนเองได้
ตลอดเวลาและจากการทบทวนวรรณกรรมด้านสื่อการเรียน
การสอนประเภทวีดทิ ศั น์ทง้ั ในและต่างประเทศ แต่ยงั ไม่พบการ
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ส่วนใหญ่เป็นสือ่ วีดทิ ศั น์การดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอและ
ในผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก เพือ่ ให้นักศึกษามีความรู้และ
แนวทางในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็กเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้นกั ศึกษา
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ปฏิบัติการพยาบาลการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการ
เรียนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ของนักศึกษาพยาบาล และพัฒนา
สือ่ วีดทิ ศั น์ เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กก่อน และ
หลังเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปาก
ในเด็ก
4. ศึกษาทักษะปฏิบัติการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็กของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลังเรียนด้วยสื่อ
วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
5. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ศาสตร์ ท่ีมีต่อ สื่อ วี ดิทัศ น์ เรื่อ งการดู ด เสมหะทางจมู ก และ
ปากในเด็ก

กรอบแนวคิดการวิจยั

งานวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดตามกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาสือ่ รูปแบบ ADDIE Model ของ Kruse9 ประกอบ
ไปด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ การวิเคราะห์ (analysis) เป็นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการด้านสือ่ การเรียนการสอน
และทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนา
สือ่ 2) ขัน้ การออกแบบสือ่ (design) เป็นการนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มา
กำ�หนดกรอบเนือ้ หาและรูปแบบสือ่ ร่างเนือ้ หาและรูปแบบสือ่
วีดทิ ศั น์ รวมทัง้ สร้างแบบประเมินคุณภาพสือ่ 3) ขัน้ การพัฒนา
(development) เป็นการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ และนำ�สือ่ วีดทิ ศั น์
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อทำ�การประเมินแล้วนำ�มาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ และนำ�สื่อวีดิทัศน์ไปทดลองใช้ (try out)
4) ขั้นการนำ�ไปใช้ (implement)เป็นการนำ�สื่อวีดิทัศน์ท่ีมี
คุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 5) ขั้นการประเมินผล
(evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ โดย
ประเมินความรู้ ทักษะการปฏิบตั แิ ละความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การ
ใช้สอ่ื วีดทิ ศั น์ของนักศึกษา

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 1-4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 3
ห้อง A รุ่นที่ 70 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 โดยการจับฉลากตามกลุม่
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน (Cluster random sampling)
จำ�นวน 2 กลุม่ (จาก 3 กลุม่ ) รวมจำ�นวน 48 คน โดยการวิจยั
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ใช้ส่ือการเรียนด้วยตนเอง เป็นการสำ�รวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้นั ปีท่ี 1–4 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ จำ�นวน 600 คน โดยใช้แบบสอบถามสภาพ
ปั ญ หาและความต้ อ งการในการใช้ ส่ือ การเรี ย นตั ว ตนเอง
ลักษณะเป็นแบบสอบถามออนไลน์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการด้านสือ่ การเรียนการสอน
ระยะที่ 2 การหาคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์ โดย อาจารย์
พยาบาล 1 คน อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ 2 คน โดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ ทดลองใช้สอ่ื กับกลุม่ เป้าหมายรายบุคคล
(1:1) เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 4 จำ�นวน 3 คน ที่
ผ่านการเรียนเรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก และ
มีประสบการณ์ขณะขึน้ ฝึกปฏิบตั ใิ นการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็ก มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาภายหลัง
จากการชมสื่อ นำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงสื่อและทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 2 ทีย่ งั ไม่เคยเรียนเรือ่ งการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก เริม่ จากกลุม่ ย่อย (1:8) จำ�นวน
8 คน เพือ่ หาแนวโน้มของประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์ ปรับปรุง
แก้ไขสือ่ อีกครัง้ และนำ�ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ย่อย (1:27) จำ�นวน
27 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีขน้ั ตอน ดังนี้
1. ให้นกั ศึกษาดูสอ่ื วีดทิ ศั น์จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของวิทยาลัย 1 เครือ่ ง ต่อนักศึกษา 1 คน โดยดูตอนที่ 1–3
หลังจากนัน้ ให้นกั ศึกษาทำ�แบบฝึกหัด เป็นแบบฝึกหัดรูปแบบ
ถูก-ผิด จำ�นวน 12 ข้อ (E1)
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2. ให้นกั ศึกษาดูสอ่ื วีดทิ ศั น์ตอ่ ตอนที่ 4 -5 เมือ่ ดู
ทัง้ 5 ตอนจบแล้ว จากนัน้ ให้นกั ศึกษาทำ� และทำ�ข้อสอบวัด
ความรูเ้ รือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก จำ�นวน 20
ข้อ (E2)
3. นำ�คะแนนที่ได้มาทดสอบหาประสิทธิภาพของ
สือ่ วีดทิ ศั น์ ใช้สตู ร E1/E2 มีเกณฑ์ 80/8011
ระยะที่ 3 การประเมินผลสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก โดยกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 ห้อง A ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทีล่ ง
ทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 3 ด้วยวิธีการจับฉลากตามกลุ่มนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ
งาน (Cluster random sampling) จำ�นวน 2 กลุม่ (จาก 3
กลุม่ ) รวมจำ�นวน 48 คน ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ สือ่ วีดทิ ศั น์ทผ่ี า่ นการหา
ประสิทธิภาพแล้วบรรจุไว้ในอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลชนิดยูเอสบี
แฟลชไดร์ฟ เนือ่ งจากมีขนาดเล็กแต่สามารถบรรจุขอ้ มูลได้มาก
สามารถเชื่อ มต่ อ กั บ คอมพิว เตอร์ไ ด้ง่าย โดยประสานกับ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาในส่วนของการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและอาจารย์ผสู้ อนภาคปฏิบตั แิ ต่ละหอผูป้ ว่ ย ใช้
เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น ตลอดภาคการศึกษา
โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ร่วมปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ชีแ้ จงและอธิบาย
ขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูก
และปากในเด็กนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
2. ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทำ � แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
(Pre-test) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 20 ข้อ ให้เวลาในการทำ�แบบทดสอบ 20 นาที
3. มอบสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็กให้กับกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน ใน
รูปแบบยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ กลุม่ ละ 2 อัน โดยให้กลุม่ ตัวอย่าง
ดูสอ่ื วีดทิ ศั น์หลังจากทำ�แบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จ หลังจาก
นัน้ แจ้งกลุม่ ตัวอย่างว่าสามารถดูสอ่ื วีดทิ ศั น์ได้อย่างอิสระในการ
เลือกสถานที่ และเวลาขณะอยูใ่ นช่วงฝึกปฏิบตั ริ ายวิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ในส่วนของปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเด็ก
4. มอบสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและ

ปากในเด็ก ให้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบ
ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ กลุ่มละ 2 อัน โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ดู
สือ่ วีดทิ ศั น์พร้อมกับกลุม่ ตัวอย่าง และสามารถดูสอ่ื วีดทิ ศั น์ได้
อย่างอิสระในการเลือกสถานที่ และเวลาขณะอยู่ในช่วงฝึก
ปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
ในส่วนของปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็ก
5. หลังเสร็จสิน้ การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ในส่วนของปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กผู้วิจัยดำ�เนินการให้กลุ่มตัวอย่างทำ�แบบทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) จำ�นวน 20 ข้อ ให้เวลาในการทำ�ข้อสอบ
20 นาที โดยใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกันกับทดสอบก่อนเรียน (Pretest) หลังจากนัน้ ให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้สอ่ื วีดทิ ศั น์
6. ดำ�เนินการสอบทักษะปฏิบัติ (OSCE) การดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก ตามกำ�หนดการของรายวิชา
โดยผู้วิจัยและทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ในส่วนของปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็ก
ใช้เวลาในการสอบปฏิบตั ิ 5 นาที
7. ภายหลังการสอบทักษะปฏิบตั ิ ผูช้ ว่ ยวิจยั ดำ�เนิน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยสุม่ ตามเลขที่ จำ�นวน 10 คน เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้แนวคำ�ถามการ
สนทนาตามแบบประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ ด้านเนือ้ หา
ด้านรูปแบบ ด้านส่วนประกอบ และ ด้านการนำ�ไปใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
1. สือ่ วิดที ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปาก
ในเด็ก ความยาว 16 นาที นำ�เสนอขัน้ ตอนการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็กเป็นการถ่ายทัง้ ภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว
จากการจำ�ลองสถานการณ์เสมือนจริงในหอผูป้ ว่ ยเด็ก พร้อม
ทัง้ มีตวั อักษรบรรยายประกอบ เนือ้ หาประกอบด้วย 5 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบ่งชีแ้ ละข้อ
ห้ามของการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ตอนที่ 2 อุ ป กรณ์ ท่ีใช้ ใ นการดู ด เสมหะทางจมู ก
และปากในเด็ก
ตอนที่ 3 ขัน้ ตอนการดูดเสมหะทางจมูกและปากใน
เด็ก
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ตอนที่ 4 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ตอนที่ 5 สรุปและแบบทดสอบเรื่องการดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในเด็ก
หาประสิทธิภาพของสือ่ วิดีทศั น์ดงั รายละเอียดทีน่ ำ�
เสนอไว้ในระยะที่ 1 และ 2 ของการดำ�เนินการวิจยั โดยได้สอ่ื
วีดทิ ศั น์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพโดยใช้สตู ร E1/E2 เป็น 81.25/83.25
จากทีต่ ง้ั เกณฑ์ไว้ 80/80
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
		 2.1 แบบสอบถามสภาพปั ญ หาและความ
ต้ อ งการในการใช้ ส่ื อ การเรี ย นตั ว ตนเอง ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนบุคคล อุปกรณ์ทใ่ี ชในการเรียน ปัญหาการเรียนการสอน
ความต้องการในการใช้ส่อื การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
พยาบาล ปัญหาและความต้องการในการใช้สอ่ื การเรียนรูแ้ ยก
ตามรายวิชา ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยและตัวแทนอาจารย์จาก
ภาควิชาการพยาบาลเด็ก การพยาบาลอนามัยชุมชน การ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ และการพยาบาลสุขภาพ
จิตและจิตเวช
		 2.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์เรื่องการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านเนือ้ หาและการลำ�ดับเรือ่ ง ด้านภาพ ภาษาและเสียง
และด้านตัวอักษร และสี จำ�นวน 15 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากเห็นด้วยระดับมาก
ทีส่ ดุ เท่ากับ 5 ถึงเห็นด้วยระดับน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 1 โดยแปล
ผลดังนี้ 4.20-5.00, 3.40-4.19, 2.60-3.39, 1.80-2.59,
1.00-1.79 หมายถึง คุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์อยูใ่ นระดับดีมาก, ดี,
ปานกลาง, ปรับปรุงและไม่มคี ณ
ุ ภาพ ตามลำ�ดับ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
objective Congruence : IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ
จำ�นวน 3 คน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 นำ�แบบ
ประเมินให้ผทู้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ ได้ประเมินคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผูว้ จิ ยั กำ�หนดให้คะแนนเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์อยูร่ ะดับดีขน้ึ ไป ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ ได้
ประเมินคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์โดยรวม ได้คา่ เฉลีย่ คะแนน 4.61
หมายถึง คุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์อยูใ่ นระดับดีมาก
		 2.3 แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการดูดเสมหะ

ทางจมูกและปากในเด็ก ทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก จำ�นวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็นปรนัย 4 ตัว
เลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนรวม
20 คะแนน คะแนนอยู่ระหว่าง 0-20 คะแนน คะแนนมาก
หมายถึงมีระดับบความรูส้ งู คะแนนน้อยหมายถึงมีระดับความ
รูต้ า่ํ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นระบบ
ทางเดินหายใจในเด็ก จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย ได้แก่
อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลระบบทางเดิน
หายใจในเด็ก จำ�นวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
และคำ�นวณค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 นำ�แบบ
ทดสอบไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำ�นวน 20
คน หาความเชือ่ มัน่ (reliability) ของชุดข้อสอบวัดความรูเ้ รือ่ ง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
ของ Kuder-Richardson Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.63 ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ปานกลาง10
		 2.4 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในผู้ป่วยเด็กของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examinations)
เป็นแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยตัวแทนอาจารย์พยาบาล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพยาบาลเด็กของสถาบันพระบรมราชชนก
เครือข่ายภาคกลาง 1 เป็นแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติทาง
คลินกิ และตรวจสอบรายการ (Check list) ตามพฤติกรรม ให้
เวลาในการสอบปฏิบตั ิ 5 นาที แบบประเมินมีจ�ำ นวน 12 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผา่ น 65 คะแนนขึน้ ไป
		 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิ
ทัศน์ของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านเนือ้ หา รูป
แบบ ส่วนประกอบ และการนำ�ไปใช้ จำ�นวน 12 ข้อ มีลกั ษณะ
เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จากเห็นด้วยระดับมากที่สุด
เท่ากับ 5 ถึงเห็นด้วยระดับน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 1 โดยแปลผลดังนี้
4.20-5.00, 3.40-4.19, 2.60-3.39, 1.80-2.59, 1.00-1.79
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด, มาก, ปานกลาง,
น้อย และน้อยทีส่ ดุ ตามลำ�ดับ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
โดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ จำ�นวน 3 คน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 นำ�ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำ�นวน 20 คน หาความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficiency)
ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 นอกจากนีม้ กี ารสนทนากลุม่ กับ
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นักศึกษากลุ่มตัวอย่างบางส่วนหลังการทดลองโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ชุดนีเ้ ป็นแนวคำ�ถามในการสนทนา
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
โครงร่างวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ใบรับรองเลขที่
10/2560 ก่อนเริ่มกระบวนการวิจัยผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบว่าการเข้าร่วมในงานวิจัยนี้ไม่มีผลต่อคะแนน
การเรียน หากนักศึกษาไม่ยนิ ดีเข้าร่วมในโครงการวิจยั สามารถ
ทำ�ได้โดยการไม่ส่งแบบสอบถามคืน และเมื่อเปิดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3
สำ�หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 ห้อง B ทีไ่ ม่ได้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง ก็จะได้รับมอบสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะ
ทางจมู ก และปากในเด็ ก ในรู ป แบบยู เ อสบี แ ฟลชไดร์ ฟ
กลุ่มละ 2 อัน (8 คนต่อกลุ่ม) เช่นกัน นอกจากนี้การตอบ
แบบสอบถามจะไม่มกี ารระบุชอ่ื เลขที่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
และการนำ�เสนอผลการวิจยั จะนำ�เสนอในภาพรวมเท่านัน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนคุณภาพสื่อวีดิทัศน์
คะแนนสอบวัดความรู้ คะแนนสอบปฏิบัติการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก และความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การใช้สอ่ื วีดทิ ศั น์
ของนักศึกษา
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์เรื่องการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กโดยใช้สตู ร E1/E2
3. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ข้อสอบความรูก้ อ่ นและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Paired t-test
4. วิเคราะห์คะแนนทักษะปฏิบตั กิ ารดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จำ�นวน และร้อยละของนักศึกษาตามผลคะแนน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่
(Focus group) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis)

ผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั จะนำ�เสนอผลการศึกษาวิจยั ตามระยะของการ
ดำ�เนินการวิจยั ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
ของนักศึกษา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่อง
การดู ด เสมหะทางจมู ก และปากในเด็ ก สำ�หรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ผลการสำ�รวจสภาพปัญหาและความต้องการในการ
ใช้สอ่ื การเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี
1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
จำ � นวน 600 คน โดยใช้ แ บบสอบถามสภาพปั ญ หาและ
ความต้องการในการใช้สอ่ื การเรียนด้วยตนเองรูปแบบออนไลน์
มีผตู้ อบแบบสอบถาม 507 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 ผลการ
สำ�รวจสภาพปัญหาด้านสือ่ ประกอบการเรียนการสอน พบว่า
นักศึกษาคิดว่า มีหุ่นจำ�ลองในห้องฝึกปฏิบัติการไม่เพียงพอ
จำ�นวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 ไม่มสี อ่ื เสริมให้เรียนรู้
ด้วยตนเองนอกเวลา จำ�นวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และ
มีส่อื วีดิทัศน์ท่ไี ม่ทันสมัยเนื่องจากเทคนิคบางอย่างเปลี่ยนไป
จากเดิม จำ�นวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01 ความต้องการ
ประเภทของสื่อการเรียนรู้นอกเวลารายวิชาการพยาบาลเด็ก
พบว่า นักศึกษาต้องการสือ่ วีดทิ ศั น์มากทีส่ ดุ จำ�นวน 483 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.26 รองลงมา คือสือ่ จาก YouTube จำ�นวน
419 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.64 และบทเรี ย นออนไลน์
(E-learning) จำ�นวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 และพบ
ว่านักศึกษามีความต้องการสือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ งการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็กมากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 1 จำ�นวน 138 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.21ต้องการเป็นอันดับที่ 2 จำ�นวน 175 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.51 ต้องการเป็นอันดับที3่ จำ�นวน 184 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.29 และต้องการเป็นอันดับที่ 4 จำ�นวน
143 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20
ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินการพัฒนาและทดลองใช้
สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก สำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ
2.1 ผลการประเมินคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก โดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ 3 คน
พบว่า คุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (Mean = 4.61, SD
= .54) เมือ่ วิเคราะห์รายด้านประกอบด้วยด้านเนือ้ หาและการ
ลำ�ดับเนือ้ หา พบว่า มีคณ
ุ ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (Mean
= 4.66, SD =.57) ด้านภาพ ภาษา และเสียง พบว่า มีคณ
ุ ภาพ
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อยูใ่ นระดับดีมาก (Mean = 4.50, SD =.50) และด้านตัวอักษร
และสี พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.66,
SD =.57) แม้วา่ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ะประเมินว่าสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
แต่มขี อ้ เสนอแนะเรือ่ งของเสียงดนตรีประกอบให้ปรับลดระดับ
ของเสียงให้เบาลง เพือ่ ให้ผเู้ รียนฟังเสียงบรรยายได้ชดั เจนขึน้
และปรับเรื่องระยะเวลาการดำ�เนินเนื้อหาให้ช้าลง เพื่อให้
ผู้เรียนมีระยะเวลาในการทำ�ความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละช่วง
มากขึน้
2.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีท่ี 2 จำ�นวน 27 คน โดยใช้สตู ร E1/E211 พบว่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งได้คะแนนสอบ
ระหว่ า งเรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละเท่ า กั บ 81.25 และ
ประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์ซง่ึ ได้จากคะแนนเฉลีย่ ของการทำ�
แบบทดสอบหลังเรียนมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ 83.25 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของสื่อวีดีทัศน์ เรื่องการดูดเสมหะทางจมูก

และปากในเด็ก E1/E2 มีคา่ เท่ากับ 81.25/83.25 ซึง่ เป็นไป
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ E1/E2 ไม่ตา่ํ กว่า 80/80
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการใช้ส่ือวีดิทัศน์เรื่อง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
3.1 ความรู้เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปาก
ในเด็ก
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีคา่ เฉลีย่ คะแนนความ
รูเ้ รือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กเพิม่ สูงขึน้ ภายหลัง
การชมสือ่ วีดทิ ศั น์ (Mean = 14.60, SD = 1.31) เมือ่ เปรียบ
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง (Mean = 10.52,
SD = 1.96) เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ รือ่ งการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากก่อนและหลังเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์
พบว่า คะแนนความรู้เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากใน
เด็ ก หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(t=12.47, p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คะแนนความรูเ้ รือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กระยะก่อนและหลังการทดลอง (N=48)
ระยะ						
ก่อนการทดลอง			
หลังการทดลอง			
* p < .001

Mean
10.52
14.60

SD
df
1.96
47
1.31		

t-test
12.47*

ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของนักศึกษาจากผลการประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
ทักษะการปฏิบตั กิ ารดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในเด็ก
สอบผ่าน
สอบไม่ผา่ น

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

Mean

SD

46
2

95.83
4.17

86.30
55.00

9.45
7.07

*เกณฑ์การสอบผ่าน กำ�หนดที่ ≥ 65 คะแนน
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3.2 ทักษะการปฏิบัติการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็ก
ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก (OCSE) ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
3 พบว่า นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การปฏิบตั ิ 65 คะแนน จำ�นวน
46 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 และสอบไม่ผา่ นจำ�นวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.17 และค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบทักษะการปฏิบตั ิ
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กของนักศึกษาทุกคน
เท่ากับ 85.00 (S.D = 11.25) ค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบทักษะ
การปฏิบตั กิ ารดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กของนักศึกษา
ทีส่ อบผ่าน เท่ากับ 86.30 (S.D = 9.45) ดังแสดงในตารางที่ 2
3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์
เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ผู้วิจัยได้นำ�แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิ

ทัศน์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ให้นักศึกษาทำ�การประเมิน เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ด้านต่างๆ หลัง
จากเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์เสร็จแล้ว พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.76, S.D = 0.44)
เมื่อจำ�แนกเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ดังนี้ ด้านเนือ้ หา (Mean = 4.79, S.D = 0.40)
ด้านรูปแบบ (Mean = 4.64, S.D = 0.46) ด้านส่วนประกอบ
(Mean = 4.77, S.D = 0.40) และ ด้านการนำ�ไปใช้ (Mean =
4.89, S.D = 0.31) เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
คะแนนพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ เนือ้ หาชัดเจนเข้าใจง่าย ลักษณะ
ของภาพเหมาะสม ชัดเจน สวยงาม และนำ�ไปใช้เพือ่ ทบทวน
ก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากได้ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูก
และปากในเด็ก (N=48)
		
ความพึงพอใจ
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 เนือ้ หาชัดเจน เข้าใจง่าย
1.2 เรียงลำ�ดับเนือ้ หาอย่างเป็นขัน้ ตอน
1.3 มีการถ่ายทอดเนือ้ หาได้นา่ สนใจ เข้าใจง่าย
2. รูปแบบ
2.1 มีความชัดเจน น่าสนใจ
2.2 ระยะเวลาในการนำ�เสนอเหมาะสม
2.3 สะดวกต่อการศึกษาด้วยตนเอง
3. ส่วนประกอบ
3.1 การออกแบบหน้าจอมีสดั ส่วนเหมาะสม สวยงาม
3.2 ลักษณะของภาพเหมาะสม ชัดเจน สวยงาม
3.3 ลักษณะของขนาด สีของตัวอักษร เหมาะสม ชัดเจน สวยงาม
3.4 คุณภาพเสียงบรรยาย ดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจน น่าติดตาม
4. ด้านการนำ�ไปใช้
4.1 นำ�ไปใช้เพือ่ ทบทวนก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ว่ ยที่
		 ต้องได้รบั การดูดเสมหะทางจมูกและปากได้
4.2 ผูเ้ รียนสามารถควบคุมเวลาในการเรียนรูจ้ ากสือ่ วีดทิ ศั น์ได้เอง
		
ภาพรวม

Mean
4.79
4.91
4.72
4.74
4.64
4.70
4.42
4.80
4.77
4.78
4.91
4.74
4.68
4.89

SD
0.40
0.28
0.49
0.44
0.46
0.46
0.54
0.39
0.40
0.41
0.28
0.44
0.47
0.31

ระดับ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.91
4.87
4.76

0.28
0.33
0.40

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
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3.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กจากการสนทนากลุ่ม
(Focus group)
จากการสนทนากลุม่ กับนักศึกษาเพียงบางส่วนจาก
การจับฉลากเลขที่ จำ�นวน 10 คน วิเคราะห์เนือ้ หาแยกตาม
คุณลักษณะของสือ่ ตามประเด็นเดียวกับแบบประเมินพึงพอใจ
คือ ด้านเนือ้ หา รูปแบบของสือ่ ส่วนประกอบของสือ่ และการ
นำ�ไปใช้ นักศึกษาได้ให้ข้อมูลดังนี้ ด้านเนื้อหามีความชัดเจน
เข้าใจง่าย เรียงลำ�ดับเนือ้ หาได้เป็นขัน้ ตอน เห็นภาพอุปกรณ์ท่ี
จะต้องใช้และขัน้ ตอนการปฏิบตั ชิ ดั เจน น่าสนใจ ด้านรูปแบบ
มีความน่าสนใจ ระยะเวลาเหมาะสมไม่นานเกินไป สะดวกใน
การพกพาและใช้ศึกษาด้วยตนเอง ด้านส่วนประกอบ การ
ออกแบบหน้าจอมีขนาดเหมาะสม ตัวอักษรสีและขนาดชัดเจน
เสียงชัดเจนมีบางช่วงทีเ่ สียงดนตรีประกอบดังไปเล็กน้อย และ
ด้านการนำ�ไปใช้ มีประโยชน์มากในการทบทวนความรูแ้ ละขัน้
ตอนการปฏิบัติก่อนไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยเด็ก และสามารถ
เลือกเวลาและสถานที่ได้เอง ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง อีกทั้งยัง
สามารถใช้ในการเตรียมตัวก่อนสอบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
(OSCE) เพราะนักศึกษาบางคนไม่มโี อกาสได้ปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ย
ในสถานการณ์จริงบนหอผูป้ ว่ ย

อภิปรายผลการวิจยั

1. สภาพปัญหาและความต้องการสือ่ การเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาลและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ เรือ่ งการ
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ผลการสำ�รวจสภาพปัญหาด้านสือ่ ประกอบการเรียน
การสอน จากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา
2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พบว่า ด้านสือ่
ประกอบการเรียนการสอน ไม่มีส่ือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกเวลา มีสอ่ื วีดทิ ศั น์ทไ่ี ม่ทนั สมัยเนือ่ งจากเทคนิคบาง
อย่างเปลี่ยนแปลงจากเดิม และนักศึกษาต้องการสื่อการ
เรียนรูน้ อกเวลาในรายวิชาการพยาบาลเด็กประเภทสือ่ วีดทิ ศั น์
มากทีส่ ดุ โดยมีนกั ศึกษาต้องการสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในเด็กมากทีส่ ดุ อันดับ 1 จำ�นวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.21 อธิบายได้ว่า อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆมีการพัฒนาตลอดเวลา รวมทั้ง
ลักษณะของผูเ้ รียนก็มกี ารเปลีย่ นแปลง สือ่ การสอนควรมีการ

พัฒนาให้ทนั ต่อยุคสมัยและลักษณะของผูเ้ รียน เพือ่ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เนือ้ หาการ
สอนหัวข้อใดที่มีรายละเอียดมากหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนควรมี
สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมาประกอบการสอน เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีย่งิ ขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้ท้งั ใน
และนอกห้องเรียน ดังนั้นทีมอาจารย์ผ้สู อนหรือผู้บริหารของ
วิทยาลัยควรมีการติดตามและตรวจสอบเป็นระยะๆ เพือ่ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การเรียนการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้
การพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็ก ผู้วิจัยใช้แนวทางการดำ�เนินการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) ซึง่ เป็นแนวทางทีส่ �ำ คัญใน
การดำ�เนินการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักการ
และเหตุผลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ประกอบกับผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการพัฒนาสือ่
วีดทิ ศั น์โดยใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาสือ่ ตามรูปแบบ
ADDIE Model9 ซึ่งเป็นกระบวนการที่นิยมนำ�มาใช้ในการ
ออกแบบและพั ฒ นาสื่อ การเรี ย นการสอน เนื่อ งจากเป็ น
กระบวนการที่มีข้นั ตอนชัดเจน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาหรือสถานการณ์ ความต้องการสื่อการเรียนการสอน
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และกำ�หนดกรอบเนือ้ หาและออกแบบ
รูปแบบของสื่อ รวมทั้งสร้างแบบประเมินต่างๆ หลังจากนั้น
ดำ�เนินการผลิตและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ ประเมินคุณภาพของสือ่
ปรับปรุงพัฒนาจนได้ส่ือที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาในการใช้สอ่ื ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทัง้ ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. ประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในเด็ก
จากผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูด
เสมหะทางจมูกและปากในเด็ก พบว่า มีคณ
ุ ภาพโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดีมาก (Mean= 4.61, S.D =.54) เมือ่ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
รายด้าน ประกอบด้วยด้านเนือ้ หาและการลำ�ดับเรือ่ ง ด้านภาพ
ภาษาและเสียง และด้านตัวอักษรและสี พบว่ามีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับดีมากทุกด้าน และจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
สือ่ วีดทิ ศั น์ พบว่า สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูดเสมหะทางจมูกและ
ปากในเด็กมีคา่ ประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
ไว้ คือ E1 เท่ากับ 81.25 และ E2 เท่ากับ 83.25 โดยตามหลัก
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วิชาการบทเรียนวิชาปฏิบัติ ควรกำ�หนดค่าประสิทธิภาพไว้
ร้อยละ 80-8512 นัน่ หมายความว่า สือ่ วีดทิ ศั น์นม้ี ปี ระสิทธิภาพ
อธิบายได้ว่า อาจเนื่องมาจากสื่อวีดิทัศน์น้ีมีการพัฒนาตาม
กระบวนการการออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบ ADDIE
Model ทีม่ ขี น้ั ตอนการพัฒนาชัดเจน เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน ทำ�ให้ได้สอ่ื การเรียน
การสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้วิจัยได้มี
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนทางวิชาชีพพยาบาลและสาขาอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ นำ�มาเป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบของ
สือ่ ให้เหมาะสมกับเนือ้ หาและความต้องการของผูเ้ รียน อีกทัง้
ยังมีการดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน
เนือ้ หา ทำ�ให้ได้สอ่ื วีดทิ ศั น์ทม่ี เี นือ้ หาถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ และการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ผลิตและพัฒนาสื่อ ทำ�ให้ส่ือวีดิทัศน์ท่ีมีรูปแบบที่เหมาะสม
การลำ�ดับเนือ้ หาชัดเจน ภาพ ภาษาและเสียงมีความเหมาะสม
สวยงามน่าสนใจ ตัวอักษรและสีชดั เจน
สอดคล้องกับการศึกษาของ Paowana13 ได้ศกึ ษา
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์เรื่องการสวนล้างช่องคลอดใน
รายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 สำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ทีม่ กี ระบวนการพัฒนาสือ่ อย่างเป็นระบบตัง้ แต่
ขั้นตอนการวางแผนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ขั้นตอนการผลิตสื่อ
และขัน้ ตอนการประเมิน และมีการปรับปรุงแก้ไข จนกระทัง่
สือ่ มีคณ
ุ ภาพ เกินเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด E1/E2 เท่ากับ 86.77/94.31
3. ความรู้เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากใน
เด็กของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างภายหลังการชมสื่อวีดิทัศน์
เพิ่ม สู ง ขึ้น กว่ าก่ อนการทดลอง อย่างมีนัยสำ�คัญ ทางสถิติ
(p < .001)
อธิบายได้ว่าสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูก
และปากในเด็กนีม้ ปี ระสิทธิภาพ เนือ้ หาตรงกับจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ ซึง่ สือ่ มีการเรียงลำ�ดับเนือ้ หาเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ผู้เรียนสามารถใช้ทบทวน
เนือ้ หาด้วยตนเองได้ตามต้องการ เป็นการเรียนรูท้ อ่ี สิ ระ เมือ่
นำ�สือ่ มาใช้ในการเรียนการสอนจึงช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
เข้ า ใจและจดจำ � เนื้อ หาได้ ดีย่ิง ขึ้น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
เรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่องการทำ�คลอดสำ�หรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยรังสิต เมือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนความรูก้ อ่ นและหลังเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์พบว่าคะแนน
ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ �คัญทางสิถิติ
(p=.000)14 และการศึกษาเรือ่ งการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการ
ตรวจครรภ์ส�ำ หรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พบว่าเมือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ความรูข้ องนักศึกษาหลังเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์มากกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<.001)15 และสอดคล้องกับการ
ศึกษาในต่างประเทศของ Carvalho และคณะ7 ได้ท�ำ การวิจยั
กึง่ ทดลองเพือ่ ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้วดี ทิ ศั น์ตอ่
ความรูใ้ นการดูแลช่องปากผูป้ ว่ ยทีก่ �ำ ลังจะได้รบั เคมีบ�ำ บัดของ
นักศึกษาพยาบาลทีใ่ กล้จบการศึกษา พบว่าคะแนนความรูห้ ลัง
ชมวีดทิ ศั น์สงู ขึน้ กว่าก่อนชมวีดทิ ศั น์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และการศึกษาผลของวีดทิ ศั น์เรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ย
ที่ใส่อุปกรณ์สายสวนทางหลอดเลือดดำ�ต่อการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนความรู้
เรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่อปุ กรณ์สายสวนทางหลอดเลือดดำ�ก่อน
และหลังชมวีดทิ ศั น์ พบว่าคะแนนความรูห้ ลังชมวีดทิ ศั น์สงู ขึน้
กว่าก่อนชมวีดทิ ศั น์6
4. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการดูดเสมหะ
ทางจมูกและปากในเด็ก
ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็ก (OCSE) ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ปฏิบตั ใิ นรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3
พบว่า นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การปฏิบตั ิ 65 คะแนน จำ�นวน
46 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 และสอบไม่ผา่ นจำ�นวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.17 ค่าเฉลีย่ คะแนนการสอบทักษะการปฏิบตั ิ
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กของนักศึกษาทีส่ อบผ่าน
เท่ากับ 86.30 (SD = 9.45) อธิบายได้วา่ สือ่ การเรียนการสอน
ที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้มีความเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย
สามารถทำ�ให้ผ้เู รียนเข้าใจสถานการณ์และเห็นความต่อเนื่อง
ของเนือ้ หาตามลำ�ดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ไิ ด้ชดั เจน เนือ่ งจากมี
การนำ�เสนอภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหวประกอบทีเ่ สมือนจริง
สถานการณ์บนหอผู้ป่วยจริง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูดเสมหะ
จริง พร้อมทั้งมีเสียงบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติประกอบ
อีกทัง้ นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระ ไม่จ�ำ กัดเวลาหรือ
สถานทีแ่ ละยังหยุดดูหรือย้อนดูทวนซํา้ บางขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
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ได้ตามความต้องการ ดังทีก่ ล่าวมานักศึกษาจึงสามารถนำ�สิง่ ที่
ได้เรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์มาใช้ในการปฏิบัติการดูดเสมหะทาง
จมูกและปากในเด็กได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้ผลการประเมินยัง
สอดคล้ องตามข้ อมูลที่ไ ด้จากการสัม ภาษณ์นัก ศึก ษาหลั ง
ประเมินทักษะการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า
การเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื วีดทิ ศั น์นช้ี ว่ ยให้นกั ศึกษาเห็นภาพอุปกรณ์
ต่างๆ และขัน้ ตอนปฏิบตั ชิ ดั เจน ตัง้ แต่การเตรียมอุปกรณ์จนถึง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ และขณะดูสอ่ื สามารถหยุดดูและจดเนือ้ หา
ทีส่ �ำ คัญได้เป็นระยะๆ สามารถย้อนดูทวนซํา้ ตรงเนือ้ หาส่วนที่
ยังไม่เข้าใจได้
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Kloypet
16
และคณะ ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ต่ อ การใช้ ส่ือ วี ดิทัศ น์ เรื่อ ง ทั ก ษะการพยาบาลในรายวิ ช า
หลักการและเทคนิคการพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาล9 สูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมินทุกทักษะ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<.001) และ
การศึกษาเรือ่ งการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ งการทำ�คลอดสำ�หรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชน้ั ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า
ค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการปฏิบตั กิ ารทำ�คลอดหลังเรียนด้วยสือ่
วีดทิ ศั น์สงู กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60.00 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p<.05)14 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Pinar และคณะ8
ได้ท�ำ การวิจยั เชิงทดลองเพือ่ ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดย
ใช้วีดิทัศน์ต่อสมรรถนะการตรวจร่างกายทารกของนักศึกษา
พยาบาลใหม่ ผลการทดลอง พบว่า คะแนนทักษะการสอบ
ปฏิบตั กิ ารตรวจร่างกายทารกโดยใช้รปู แบบการสอบ OSCE สูง
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง
การดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็ก
ผลการประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ
วีดทิ ศั น์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.76, SD = 0.44)
เมือ่ จำ�แนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ด้านรูปแบบ ด้าน
ส่วนประกอบ และ ด้านการนำ�ไปใช้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ 4 ด้าน อธิบายได้วา่ สือ่ วีดทิ ศั น์
เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กมีความตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน เช่น ด้านเนื้อหามีความเหมาะสม

เข้าใจง่าย ด้านรูปแบบและส่วนประกอบมีการนำ�เสนอขัน้ ตอน
การปฏิ บั ติ ท่ี มี ภ าพ เสี ย งและตั ว อั ก ษรอธิ บ ายประกอบ
เหมาะสม ระยะเวลาเหมาะสม ด้านการนำ�ไปใช้นักศึกษา
สามารถนำ�ไปใช้ทบทวนความรูก้ อ่ นขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูป้ ว่ ยและสามารถควบคุมเวลาในการเรียนรูจ้ ากสือ่ วีดทิ ศั น์ได้
ซึ่งสอดคล้องกับข้อดีของสื่อวีดิทัศน์ท่ที ำ�ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ประสบการณ์ทใ่ี กล้เคียงสภาพความเป็นจริง โดยผ่านประสาท
สัมผัสทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดที ส่ ี ดุ ทางตาและหู มีความสะดวกในการเรียนรู้
สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาอย่างอิสระ จนส่งผล
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สื่อวีดิทัศน์สามารถดึงดูดความ
สนใจกลุม่ ตัวอย่างได้ดี
ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ Klaypet
และคณะ16 เกีย่ วกับผลสัมฤทธิแ์ ละความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อการใช้ส่ือวีดิทัศน์เรื่องทักษะทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการใช้ส่ือวีดิทัศนเรื่องทักษะการพยาบาล
ทุกทักษะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.24, SD = 0.69)
และความพึงพอใจของนักศึกษาในรูปแบบการจัดทำ�สือ่ วีดทิ ศั น์
ค่าเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี (Mean = 4.24, SD = 0.69)
และสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์
เรื่องการสวนล้างช่องคลอดในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อวีดิทัศน์
ด้านเนือ้ หาและการดำ�เนินเรือ่ งอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.46,
SD = 0.54) ด้านการนำ�เสนออยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.17,
SD = 0.59) และด้านภาพรวมของสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด
(Mean = 4.59, SD = 0.56)13

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
สือ่ วีดทิ ศั น์ เพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึน้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รียนในปัจจุบนั ส่งผลให้ผเู้ รียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น และสามารถใช้เป็นสื่อใน
การเตรียมนักศึกษาก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั กิ าร
ดูดเสมหะทางจมูกและปากในเด็กก่อนและหลังการเรียนรูโ้ ดย
ใช้สอ่ื วีดทิ ศั น์

2. ควรมีการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์หรือสือ่ ประกอบการ
เรียนการสอนทีม่ รี ปู แบบผสมผสานทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
กราฟฟิกหรืออนิเมชั่น ตัวอักษรประกอบเสียงบรรยาย ใน
หัวข้ออืน่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนต่อไป
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