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ประสิทธิภาพการเรียนรู้หัตถการการพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการเช็ดตา
ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์
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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนรูว้ ธิ กี ารเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาลทีใ่ ช้
โมบายแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งการเช็ดตา และความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาล
โดยมีรปู แบบการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นนักศึกษาพยาบาลทีไ่ ม่เคยขึน้ ฝึกปฏิบตั ทิ หี่ อผูป้ ว่ ยตามาก่อนจ�ำนวน
55 คน หลังจากท�ำแบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งการเช็ดตาก่อนเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุม่ โดยการสุม่ อย่างง่าย กลุม่ ควบคุม
27 คน สอนโดยให้ดูวิดีโอตามปกติ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทดลอง 28 คน เรียนโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั่นที่มีปฏิสัมพันธ์และ
มีแบบฝึกหัดที่เป็นเกม หลังการเรียน ทั้งสองกลุ่มท�ำแบบทดสอบความรู้เรื่องการเช็ดตาอีกครั้งหนึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
(p=0.048, 0.001) ผู้ที่เรียนโดยโมบายแอปพลิเคชั่นมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการเช็ดตาสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยการดูวิดีโอ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.046) แบบทดสอบความรู้ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ และ วิธีการ
เช็ดตา พบว่าในกลุ่มที่เรียนโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั่นมีคะแนนในหัวข้อวิธีการเช็ดตาสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยการดูวิดีโอ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.038) ในขณะทีค่ ะแนนในหัวข้อวัตถุประสงค์และอุปกรณ์ของทัง้ สองกลุม่ มีคะแนนไม่แตกต่าง
กัน (p=0.597, 0.075) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชั่น พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในช่วง 4.46-4.62 ในทุกหัวข้อ การศึกษานี้ยืนยันว่าการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเสริมในการเรียนการสอนสามารถช่วย
เพิม่ ความรูใ้ ห้กบั นักศึกษาพยาบาลได้ดี โดยเฉพาะการสอนเกีย่ วกับหัตถการทางการพยาบาลทีต่ อ้ งมีวธิ กี ารท�ำเป็นขัน้ ตอน
นอกจากนี้นักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดังกล่าวอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: โมบายแอปพลิเคชั่น นักศึกษาพยาบาล การเช็ดตา
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Effectiveness of Interactive Mobile Application Instruction on
Students’ Knowledge on Eye Cleaning
A-ngun Noyudom PhD*
Charoenchai Wongwatkit PhD**

Abstract

This quasi-experimental research aimed to evaluate the effectiveness of mobile application of eye cleaning
lesson on nursing students’ knowledge. The sample consisted of 55 third year nursing students who were with no
experience on eye cleaning. After completing the pretest on eye cleaning, they were randomly divided into two
groups. The control group (N=27) learned eye cleaning by using video. The experimental group (N=28) learned
by using mobile application. After the lesson, both groups of students were asked to complete the posttest, the
experimental group was also completed the satisfaction questionnaire in addition.
Results showed that the mean scores’ posttest was significantly higher than that of pretest in both groups
(p=0.048, 0.001). The mean scores’ posttest of experimental group was significantly higher than that of control
group (p=0.046). The tests were divided into three topics of knowledge about eye cleaning regarding objectives,
instruments, and procedures. For the topic of procedure, the mean score of experimental group was significantly
higher than that of control group (p=0.38). There were no significantly different in the topic of objective and instruments (p=0.597, 0.075). The mean score of students’ perception on mobile application were high ( = 4.46-4.62)
in all topics. This could be concluded that mobile application helps nursing students improve their knowledge.
Moreover, the student showed positive satisfaction on mobile application.
Keywords : mobile application, nursing students, eye cleaning
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ดวงตาเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของระบบประสาท
สั ม ผั ส การมองเห็ น การสู ญ เสี ย การมองเห็ น จะส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ การรับรู้สิ่งต่างๆรอบ
ตัวโดยการมองเห็น มนุษย์จึงให้ความส�ำคัญกับดวงตาและ
ความสามารถในการมองเห็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
อนาคตที่มีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะสุขภาพตาที่
ั หาเกีย่ วกับ
จะพบมากทีส่ ดุ คือ ต้อกระจก1 ส่งผลให้มผี ทู้ มี่ ปี ญ
ดวงตาจนต้องได้รับการผ่าตัดเป็นจ�ำนวนมาก จากสถิติของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2555-2559 รายงาน มีจำ� นวนผูป้ ว่ ย
ตาทีม่ ารับการผ่าตัดตา 1,672 - 1,687 ราย ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการ
ผ่าตัดที่ต้องเช็ดตาหลังผ่าตัด2
การเช็ดตาเปรียบได้กับการท�ำแผลหลังผ่าตัดทั่วไปที่
ต้องท�ำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลัง
ผ่าตัด3 การเช็ดตามีความละเอียดอ่อนมากเนื่องจากเป็น
บริเวณอวัยวะเล็กๆ แต่มเี ส้นประสาทมาเลีย้ งจ�ำนวนมาก จึง
ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ4 ผู้เช็ดจะต้องมีทักษะในการ
ก�ำหนดความหนักเบาในการเช็ด มิฉะนัน้ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
ความเจ็บปวดได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีแผลที่กระจกตาหรือมี
ความดันตาสูง หากลงน�ำ้ หนักมือแรงจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเจ็บตาได้
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาก็ต้องระมัดระวังไม่
ให้ส�ำลีที่เช็ดไปถูกกระจกตาที่เปลี่ยนไว้ หรือผู้ป่วยที่ผ่าตัด
ต้อหินและท�ำทางระบายน�้ำไว้ที่เยื่อบุตาขาว5 ก็ต้องเช็ดตา
อย่างระมัดระวังมิฉะนั้นอาจท�ำให้ทางระบายน�้ำนั้นเสียหาย
ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล อีกทัง้ ถ้าการเช็ดตามีเทคนิคปลอด
เชื้อไม่ดีพออาจท�ำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจนผู้ป่วยเกิดการ
ติดเชื้อที่ตาได้ ซึ่งถ้าการติดเชื้อรุนแรงอาจท�ำให้เชื้อลุกลาม
ไปทั่วทั้งลูกตา จนรักษาไม่ได้และส่งผลต่อการมองเห็นได้6
การให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยได้อย่างปลอดภัยนัน้ นักศึกษา
จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องนั้น (knowledge) รู้ถึงวิธี
การ ขัน้ ตอน และเหตุผลในแต่ละขัน้ ตอน นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ยังต้องมีทักษะ (psychomotor skill) ในการปฏิบัติ การ
ระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่ให้ผู้ป่วยได้รับความไม่
สุขสบายจากการปฏิบัติหัตถการของนักศึกษา และการที่
นักศึกษาจะท�ำได้ดีก็ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลด้วย ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลที่จะต้องเป็นผู้เช็ดตา
ให้ผปู้ ว่ ยจึงควรมีความรูแ้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
เช็ดตาอย่างถูกวิธีเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้รับการฝึกเช็ดตา
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มาเป็นอย่างดีแล้ว
ส� ำ หรั บ การฝึ ก เช็ ด ตาของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลรามาธิบดีนนั้ นักศึกษาพยาบาลจะได้เรียนในห้อง
ปฏิบตั กิ าร (nursing skill laboratory) ในสัปดาห์แรกของการ
ฝึกปฏิบตั ิ แต่ดว้ ยจ�ำนวนนักศึกษาพยาบาลทีม่ มี ากท�ำให้การ
ฝึกในห้องปฏิบัติการท�ำได้จ�ำนวนน้อยครั้งต่อคน นักศึกษา
พยาบาลไม่มโี อกาสฝึกจนเกิดทักษะได้ หลังจากนัน้ นักศึกษา
บางคนทีไ่ ด้ขนึ้ ฝึกทีห่ อผูป้ ว่ ยจักษุ-โสตฯ เลยก็จะมีโอกาสได้
ปฏิบัติกับผู้ป่วยจนช�ำนาญ แต่นักศึกษาบางคนจะได้ขึ้นฝึก
ที่หอผู้ป่วยจักษุ-โสตฯ ภายหลังจากเรียนในห้องปฏิบัติการ
ไปแล้วประมาณ 8-12 สัปดาห์ จากประสบการณ์คุมฝึก
นักศึกษาพยาบาลทีห่ อผูป้ ว่ ยตา หู คอ จมูก ก่อนทีน่ กั ศึกษา
ไปปฏิบัติกับผู้ป่วยจะมีการทวนสอบก่อน พบว่านักศึกษา
บอกวัตถุประสงค์ที่ต้องเช็ดตาให้ผู้ป่วยได้เป็นส่วนใหญ่ แต่
บอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้ไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ในเรื่องของ
วิธีการเช็ดตา นักศึกษาไม่สามารถบอกขั้นตอนการเช็ดตา
ได้ครบทุกขั้นตอน และไม่สามารถบอกเหตุผลในแต่ละขั้น
ตอนได้ เช่น เวลาเช็ดเปลือกตาบน ท�ำไมต้องให้ผู้ป่วยมอง
ลงด้านล่าง หรือเวลาเช็ดเปลือกตาล่าง ท�ำไมต้องให้ผู้ป่วย
มองขึน้ ด้านบน เป็นต้น เมือ่ นักศึกษาไม่ทราบเหตุผลจึงไม่ได้
ตระหนั ก ที่ จ ะบอกให้ ผู ้ ป ่ ว ยปฏิ บั ติ ใ นขณะเช็ ด ตา ซึ่ ง จะ
ส่งผลให้เกิดอันตรายกับดวงตาของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้
นักศึกษาพยาบาลยังขาดความมั่นใจในการปฏิบัติทั้งที่เคย
เรียนในห้องปฏิบัติการมาแล้ว นักศึกษาพยาบาลบางคนก็
ไม่มโี อกาสได้ขนึ้ ฝึกทีห่ อผูป้ ว่ ยจักษุ-โสตฯ ก็จะไม่มโี อกาสได้
ปฏิบัติกับผู้ป่วยเลยจนกระทั่งจบการศึกษา การจะทบทวน
ใหม่ก็ต้องไปหาสื่อมาเปิดใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็หา
หนังสือมาอ่าน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้นักศึกษา
พยาบาลขาดความรู้และทักษะในการเช็ดตาทั้งสิ้น
ปัจจุบนั สือ่ การเรียนการสอนรวมจนไปถึงเกมทีพ่ ฒ
ั นา
และทบทวนส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลมีจำ� นวนน้อย ไม่เพียงพอ
ให้ผู้ใช้ได้ศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ส่ือยังเป็นรูปแบบที่ต้อง
เปิดกับคอมพิวเตอร์ซงึ่ ไม่สะดวกในการใช้ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับปัจจุบันที่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่างแพร่หลาย
และสามารถน�ำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนโดย
เฉพาะในคลินิก7 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับ
หั ต ถการทางการพยาบาลจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งสามารถใช้ กั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้8 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้
กับโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมมาก
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ท�ำให้นกั ศึกษามีอสิ ระในการเลือกวิธกี ารเรียนการสอน ใช้เป็น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง9 เคยมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
มาใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล พบว่าสามารถ
ช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้10
นอกจากนี้การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นร่วมด้วยยังช่วย
กระตุ้นความสนใจและความจ�ำให้กับนักศึกษาพยาบาลได้
ด้วย11 การใช้สื่อการสอนนี้ยังช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ
และลดภาวะเครียดเมือ่ ต้องไปปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ย12 นอกจากนี้
ยังต้องค�ำนึงถึงจริยธรรมหรือสิทธิของผูป้ ว่ ยทีค่ วรได้รบั การ
ปฏิบัติหัตถการจากผู้ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเอง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ตระหนัก
ถึงปัญหาและเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติการพยาบาล
ดังกล่าวและไม่สามารถจะให้นักศึกษารอฝึกแต่ในห้อง
ปฏิบตั กิ ารอย่างเดียวได้ จึงได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งการ
เช็ดตาเพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั กิ ารเช็ดตาให้
กับนักศึกษาพยาบาล โดยสามารถใช้สำ� หรับเรียนรูใ้ หม่หรือ
ทบทวนความรู้เดิมในกรณีที่เคยเรียนไปแล้วได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้วิธีการเช็ดตา
ของนักศึกษาพยาบาลทีใ่ ช้โมบายแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งการเช็ดตา
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน่
เรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาล

กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ในรูปแบบเกมและสือ่ การสอน
นีม้ งุ่ พัฒนาวิธกี ารเรียนการสอนให้กบั นักศึกษาพยาบาล และ
เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงเนือ้ หาการเรียนรูท้ เี่ ปิดกว้างมากขึน้
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Cognitive
theory of learning multimedia) ของเมเยอร์ (Mayer)13 เป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งทฤษฎีกล่าวไว้ว่า
การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียมี 3 กระบวนการ กระบวนการ
แรกคือ การรับรู้ผ่าน 2 ช่องทางคือ การได้ยินและการมอง
เห็น เป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลต่างๆ ซึ่งมนุษย์จะ
สามารถเรียนรู้ได้ดีต้องมีองค์ประกอบครบทั้งมองเห็นภาพ
และได้ยนิ เสียงบรรยาย จะไม่สามารถรับรูไ้ ด้ดโี ดยช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งเท่านั้น ภาพที่มองเห็นนั้น ควรจะเป็นภาพนิ่ง
ภาพสามมิติ กราฟฟิก หรือ ภาพแอนิเมชัน่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
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กับเนื้อหาเหล่านั้น กระบวนการที่สองคือ การเลือกรับรู้
ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้ยนิ และได้เห็นในขณะนัน้ ถึงแม้วา่ จะมีขอ้ มูล
มากมายให้เห็นให้ได้ยิน มนุษย์ก็ไม่สามารถรับได้ทั้งหมด
จนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการแปลความ สรุป ข้อมูลเหล่า
นัน้ เพือ่ บันทึกไว้ในหน่วยความจ�ำทีส่ มอง ถึงแม้วา่ การเรียน
ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงจะส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหามาก แต่นักศึกษาจะต้องสามารถน�ำความรู้
ไปปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยได้ สือ่ มัลติมเี ดียจึงควรถูกพัฒนาเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดทักษะได้ เนือ่ งจากการปฏิบตั หิ ตั ถการทางการพยาบาล
ต้องใช้ทงั้ ความรูค้ วามเข้าใจ นักศึกษาจึงจะสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
กับผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้องและมัน่ ใจ นอกจากนีย้ งั ต้องมีทกั ษะ
พอสมควร ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนเกิดอันตราย
กับผู้ป่วย และยังก่อให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ป่วยอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งการเช็ดตา ในรูปแบบ
สือ่ การสอนและเกม โดยสือ่ การสอนจะเป็นเนือ้ หาทีป่ ระกอบ
ไปด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาแต่ละส่วน มีเสียงบรรยายในแต่ละส่วน ประกอบกับ
ตัวอักษรทีช่ ดั เจน การใช้ภาพ สี ชนิดตัวอักษร ตลอดจนน�ำ้ เสียง
บรรยายที่เหมาะสมในการกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้
การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีการท้าทายให้ผู้เรียน
เกิดความอยากรู้ หรืออยากหาค�ำตอบด้วยตนเอง การใช้คำ� ถาม
หรือให้ผเู้ รียนถูกท้าทายด้วยค�ำถาม เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสงสัย อยากหาค�ำตอบ ดังนั้นในแอปพลิเคชั่นนี้
นอกจากจะเป็นสื่อให้ความรู้แล้ว ยังมีแบบฝึกหัดในรูปแบบ
เกม เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายให้ นั ก ศึ ก ษาอยากตอบให้ ไ ด้ ซึ่ ง ถ้ า
นักศึกษาตอบไม่ได้ สามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลใหม่ได้
นักศึกษาจะทราบว่าสิง่ ไหนในเนือ้ หาอันนีท้ ต่ี นเองยังไม่ทราบ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สื่อการสอนที่มีทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพสามมิติ รวมทั้งมีเสียง
บรรยายประกอบด้วย จะสามารถดึงดูดความสนใจ ส่งเสริม
ความจ�ำ รวมทั้งยังท�ำให้เข้าใจหลักการปฏิบัติการพยาบาล
ได้ ง ่ า ย สื่ อ การสอนที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ด้วยจะท�ำให้ผู้เรียนสามารถก�ำหนด
ทิศทางการเรียนของตนเองได้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง (two
groups pre-post test design)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และยังไม่
เคยขึน้ ฝึกปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยจักษุมาก่อนจ�ำนวน 60 คน จาก
การค� ำ นวณกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รการค� ำ นวณของ
Yamane14 ไดัเท่ากับ 52.17 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงควร
ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 53 คน แต่มีนักศึกษาที่สมัครใจและ
สะดวกในการร่วมวิจัยเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจ�ำนวน 55 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ชุด คือ แบบ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเช็ดตา และแบบประเมินความ
พึงพอใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเช็ดตา ประกอบด้วย
ค�ำถามทัง้ หมด 44 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สอบถาม
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเช็ดตาจ�ำนวน 8 ข้อ สอบถาม
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็ดตาจ�ำนวน 11 ข้อ และ
สอบถามเกีย่ วกับวิธใี นการเช็ดตาจ�ำนวน 25 ข้อ ข้อค�ำถาม
เป็นแบบถูก-ผิด หาความเที่ยงโดยใช้สูตรของงคูเดอร์และ
ริชาร์ดสัน15 ได้คา่ KR-20 ในนักศึกษา 26 คน เท่ากับ 0.804
แบบทดสอบมีค่าความยาก-ง่าย P เท่ากับ 0.70 และค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบ R เท่ากับ 0.30
แบบประเมินความพึงพอใจเกีย่ วกับแอปพลิเคชัน่ แบบ
ประเมินทั้งหมดมี 29 ข้อ ประกอบไปด้วย การประเมิน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาจ�ำนวน 7 ข้อ ด้านการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้จ�ำนวน 8 ข้อ ด้านการออกแบบกราฟิกและ
การน�ำเสนอจ�ำนวน 9 ข้อ และด้านความเชื่อมโยงภายใน
แอปพลิเคชั่นจ�ำนวน 5 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ 0.96
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และขออนุญาตทดลองใช้
เครื่องมือและเก็บข้อมูลต่อสถาบันการศึกษา ก่อนท�ำการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั ได้บอกวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อมูลในการวิจยั
รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบ ผู้ร่วม
วิจัยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้รวม
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ทั้งสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ การน�ำเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ขึ้นฝึกที่หอ
ผูป้ ว่ ยจักษุมาก่อน ได้จำ� นวน 60 คน เพือ่ ท�ำการชีแ้ จงข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
มีนกั ศึกษายินดีเข้าร่วมวิจยั จ�ำนวน 55 คน นักศึกษาทัง้ 55
คนนี้จะได้รับการอธิบายชี้แจงรายละเอียดที่จะปฏิบัติต่อ
นักศึกษาและการพิทักษ์สิทธิ์ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้ ตามเอกสารชี้แจงข้อมูลและค�ำแนะน�ำแก่ผู้
ร่วมวิจยั เมือ่ นักศึกษาเข้าใจและยินดีเข้าร่วมวิจยั นักศึกษา
จะลงชื่ อ ในเอกสารยิ น ยอมให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย
(Informed Consent Form)
นักศึกษาทัง้ 55 คน ได้รบั แจกแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ ว
กับการเช็ดตา เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน เมื่อท�ำแบบ
ทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะถูกสุม่ อย่างง่าย
ตามเลขที่ของนักศึกษาเพื่อแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ควบคุม 27 คน และกลุ่มทดลอง 28 คน กลุ่มควบคุมจะถูก
พาไปที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษานั่งประจ�ำที่โต๊ะคอม
คนละเครือ่ ง ผูว้ จิ ยั จะแจกแผ่นซีดคี นละหนึง่ แผ่นทีม่ เี นือ้ หา
เกีย่ วกับการเช็ดตา ให้นกั ศึกษาเปิดดู และเรียนเกีย่ วกับการ
เช็ดตาให้เวลา 20 นาที ส่วนกลุ่มทดลองจะอยู่ที่ห้องเรียน
และท�ำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ การเช็ดตาลงในโทรศัพท์
ของตนเอง และเริ่มเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นการเช็ดตา ให้
เวลา 20 นาที ภายหลังจากเรียนเสร็จแล้วทั้งสองกลุ่มจะท�ำ
แบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง และเฉพาะในกลุ่มทดลอง
จะท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น
เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ก่ อ นการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนการทดสอบความรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ ง
ต้นของการใช้สถิตเิ ปรียบเทียบชนิด t-test ของคะแนน พบ
ว่า ไม่ผ่านข้อตกลงเบื้องต้นในส่วนของ normality ผู้วิจัยจึง
ใช้ ก ารทดสอบสถิ ติ แ บบ Mann-Whitney test ในการ
หาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และใช้ Wilcoxon signed
ranks test หาความแตกต่างภายในกลุ่ม วิเคราะห์คะแนน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแอปพลิเคชัน่ โดยใช้สถิตเิ ชิง
บรรยาย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบความ
รู้ของนักศึกษาพยาบาลก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
ความรู้หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติทั้งสองกลุ่ม (p<0.05) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ภายในกลุ่มระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed
Ranks Test
กลุ่ม

จ�ำนวน

คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

Mean

SD

Mean

SD

Z

P-value

ควบคุม

27

32.78

2.99

34.55

2.5

1.979

0.048*

ทดลอง
*p<0.05

28

33.39

2.79

36.14

1.88

3.389

0.001*

2) เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ผลคะแนนการทดสอบ
ความรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาลก่ อ นเรี ย นระหว่ า งกลุ ่ ม
ควบคุ ม และกลุ ่ ม ทดลอง พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ผลคะแนน
การทดสอบความรู้ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05)

3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบความรู้
ของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบความรู้
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0. 05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Mann-Whitney Test
Mean

หัวข้อ

Z

P-value

33.39

0.424

0.672

36.14

1.998

0.046*

กลุ่มควบคุม (N=27)

กลุ่มทดลอง(N=28)

คะแนนก่อนเรียน

32.78

คะแนนหลังเรียน
*p<0.05

34.56

4) ผลการวิจัยของแต่ละกลุ่มถูกน�ำมาวิเคราะห์แยก
ตามหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อวัตถุประสงค์ของการเช็ดตา อุปกรณ์
ที่ใช้ในการเช็ดตา และวิธีการเช็ดตา พบว่า
		 4.1) เปรี ย บเที ย บผลคะแนนเฉลี่ ย ของหั ว ข้ อ
วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธกี ารเช็ดตา ในกลุม่ ควบคุม และ

กลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ วิธีการเช็ดตา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ งั้ สอง
กลุ่ม ในขณะที่หัวข้อวัตถุประสงค์ และอุปกรณ์ มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกันดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจ�ำแนกตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ และวิธีการเช็ดตา ภายในกลุ่มโดยใช้สถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test
กลุ่ม
ควบคุม
ทดลอง

หัวข้อ

จ�ำนวน

วัตถุประสงค์
อุปกรณ์
วิธีการเช็ดตา
วัตถุประสงค์
อุปกรณ์
วิธีการเช็ดตา

27
27
27
28
28
28

*p<0.05

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

คะแนนก่อนเรียน
Mean
SD
6.44
0.97
8.74
1.37
17.59
2.24
6.53
0.96
8.78
1.42
18.07
2.25

คะแนนหลังเรียน
Mean
SD
6.88
1.12
8.44
1.25
19.22
1.86
6.78
0.99
9.03
0.99
20.32
1.38

Z

P-value

-1.570
-0.892
-2.284
-1.014
-0.643
-3.825

0.116
0.372
0.022*
0.310
0.521
0.000*
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		 4.2) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ
หัวข้อ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธกี ารเข็ดตา ระหว่างกลุม่
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของทัง้ สองกลุม่
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
		 4.3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
หัวข้อ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธกี ารเข็ดตา ระหว่างกลุม่

ควบคุมและกลุม่ ทดลอง พบว่า คะแนนเฉลีย่ ในหัวข้อวิธกี าร
เช็ดตาของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะทีค่ ะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อ
วัตถุประสงค์และอุปกรณ์ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ดัง
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจ�ำแนกตามหัวข้อระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Mann-Whitney Test
Mean

หัวข้อ

Z

P-value

6.81

0.528

0.597

8.44

9.00

1.783

0.075

19.22

20.33

2.071

0.038*

กลุ่มควบคุม (N=27)

กลุ่มทดลอง(N=28)

วัตถุประสงค์

6.88

อุปกรณ์
วิธีการเช็ดตา

*p<0.05
5) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอป
พลิเคชั่นเรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาล โดยหาค่า
เฉลี่ยของคะแนนแยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ด้านการออกแบบกราฟิก

และการน�ำเสนอ และด้านความเชื่อมโยงภายในแอปพลิ
เคชั่น พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในช่วง 4.46-4.62 ดัง
แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาล
หัวข้อการประเมิน

จ�ำนวน

Mean

SD

ด้านเนื้อหา

28

4.62

0.54

ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

28

4.54

0.75

ด้านการออกแบบกราฟิกและการน�ำเสนอ

28

4.46

0.75

ด้านความเชื่อมโยงภายในแอปพลิเคชั่น

28

4.46

0.64

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัย โดยรวมจะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มที่
ได้เรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน่ เกมการเช็ดตามีคะแนนเฉลีย่ สูง
กว่าคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ทีเ่ รียนโดยวิธปี กติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ สามารถอธิบายได้ว่าการใช้โมบายแอปพลิเคชั่น
ในรูปแบบเกมมีส่วนในการช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหัตถการให้กับนักศึกษาได้ เนื่องจาก แอปพลิเคชั่น
ที่ผลิตขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นเกมที่เกี่ยวกับการเช็ดตา
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดลงโทรศัพท์มือถือของตนเอง
แล้วเรียนผ่านทางโทรศัพท์ได้เลย ภายในแอปพลิเคชั่น จะ
มี ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ทฤษฏี แ อนนิ เ มชั่ น และเสี ย งบรรยายให้
นักศึกษาได้ศึกษาหรือทบทวนก่อน และส่วนที่เป็นเกมจะ
เป็นแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้เล่นเพื่อทดสอบความรู้ของ

ตนเอง แต่ถ้าไม่สามารถท�ำขั้นตอนใดได้ นักศึกษาสามารถ
ย้อนกลับไปดูในส่วนของเนื้อหาได้แล้วกลับมาท�ำใหม่ จะ
ท�ำให้ตวั นักศึกษาสามารถรูไ้ ด้เลยว่าตนเองยังไม่รใู้ นจุดไหน
ก่อนที่จะมาท�ำแบบทดสอบ ในขณะที่กลุ่มที่เรียนโดยวีดีโอ
นั ก ศึ ก ษาก็ จ ะได้ เ รี ย นโดยการดู แ ละฟั ง เสี ย ง นั ก ศึ ก ษา
สามารถย้อนกลับไปดูในส่วนทีไ่ ม่เข้าใจได้เช่นเดียวกับกลุม่
ที่ เ รี ย นด้ ว ยแอปพลิ เ คชั่ น แต่ จ ะไม่ มี แ บบฝึ ก หั ด ในการ
ทดสอบความรูข้ องตนเอง นักศึกษาจะเรียนแบบผ่านไปและ
พยายามจ�ำให้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งพอมาท�ำแบบทดสอบจึงจะ
ทราบว่าตนเองไม่รหู้ รือจ�ำไม่ได้ในส่วนไหน ด้วยเหตุผลเหล่า
นี้จึงส่งผลให้คะแนนหลังเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมสอดคล้องกับการศึกษาของ Tan และคณะที่พบว่า
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนหัตถการการให้เลือดโดยใช้เกมมี
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คะแนนความรู้สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ16
เมื่อน�ำคะแนนเฉลี่ยมาวิเคราะห์แยกตามหัวข้อ ได้แก่
หัวข้อวัตถุประสงค์ หัวข้ออุปกรณ์ และหัวข้อวิธีการเช็ดตา
พบว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่นการเช็ดตา
มีคะแนนหลังเรียนในหัวข้อวิธกี ารเช็ดตาสูงกว่ากลุม่ ทีเ่ รียน
โดยการดูวีดีโอ สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากวิธีการเช็ด
ตามีรายละเอียดและเป็นขั้นตอนมากว่าหัวข้ออื่นๆ ต้องใช้
ความรู้ความเข้าใจมากจึงจะท�ำได้ แอปพลิเคชั่นการเช็ดตา
นี้นอกจากจะมีส่วนของเนื้อหาแล้วยังมีเกมให้นักศึกษาได้
เล่นเป็นแบบฝึกหัดด้วย การได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้และน�ำไปสู่การมี
ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลเนื่องจากก่อนที่นักศึกษา
จะคลิ ก เพื่ อ เลื อ กค� ำ ตอบนั้ น ต้ อ งผ่ า นกระบวนการคิ ด
ทบทวนก่อนเสมอ นักศึกษาจะต้องทบทวนรายละเอียดของ
วิธกี ารเช็ดตาก่อนจะตอบ เกมในแอบพลิเคชัน่ จะส่งเสริมให้
นักศึกษามีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล17 ในทุกๆ ขั้นตอน
ของการเช็ดตาโดยเชือ่ มโยงกับทฤษฎีวธิ กี ารเช็ดตา และทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารตอบผิด นักศึกษาจะได้ยอ้ นกลับไปดูเนือ้ หาใหม่
ให้เข้าใจแล้วจึงกลับมาแก้ไขส่วนทีต่ อบผิดในเกมให้ถกู ต้อง
อีกครั้ง นักศึกษาสามารถทราบถึงศักยภาพของตนเองว่า
สามารถปฏิบัติได้แค่ไหน ท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทบทวน และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้18
ความรูเ้ หล่านีจ้ ะถูกบันทึกไว้ในความทรงจ�ำของนักศึกษาให้
นักศึกษาสามารถจดจ�ำขั้นตอนวิธีการเช็ดตาไปใช้ในการ
ปฏิบตั จิ ริงได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Boada และคณะ
ที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือประกอบการสอนนักศึกษาพยาบาล
ในการท�ำ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) พบว่า
นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้เกมมีทกั ษะในการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ของการท�ำ CPR มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้เกม19, 20
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชัน่
เกมการเช็ ด ตาของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลพบว่ า มี ค ่ า เฉลี่ ย
มากกว่า 4 ของทุกๆด้าน สามารถอธิบายได้วา่ แอปพลิเคชัน่
เกมมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน และถูกต้อง ปริมาณของ
เนื้อหาไม่มากหรือน้อยเกินไปในการน�ำมาท�ำแอปพลิเคชั่น
ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ สามารถท�ำให้ผใู้ ช้เข้าใจ
ค�ำสัง่ ทีแ่ อปพลิเคชัน่ ต้องการให้นกั ศึกษาท�ำอะไร การใช้คำ�
สัง่ ชัดเจน ด้านการออกแบบกราฟิกและการน�ำเสนอมีความ
สวยงาม ดึงดูดความสนใจนักศึกษาให้ตดิ ตาม และสนใจมาก
ขึ้น และด้านความเชื่อมโยงภายในแอปพลิเคชั่น มีความ
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เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้จึงรวมกัน
แล้ ว สามารถดึ ง ดู ด ความสนใจ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเรียนได้รวมทัง้ เป็นแอป
พลิเคชัน่ ทีใ่ ช้กบั โทรศัพท์จงึ ใช้งา่ ยและสะดวกสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Al-Emran พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนโดยใช้โมบายเป็นเครือ่ งมือประกอบการเรียน21
ซึง่ เป็นการเรียนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ให้ผเู้ เรียนสามารถ
ก�ำกับการเรียนของตนเองได้22 ทุกที่ทุกเวลาผ่านโมบาย
แอปพลีเคชั่น
สรุปแล้วการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเกมสามารถท�ำให้
นักศึกษามีการพัฒนาด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการเรียน
หัตถการทางการพยาบาลได้ เป็นไปตามทฤษฏีของเมเยอร์
ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียจะมีประสิทธิภาพได้
นั้น สื่อมัลติมีเดียจะต้องมีองค์ประกอบเป็น เป็นภาพ เสียง
และต้องมีการออกแบบให้นกั ศึกษาสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั
สื่อได้ นอกจากนี้ยังสามารถท�ำให้นักศึกษาก�ำหนดทิศทาง
การเรียนของจนเองได้

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า การใช้โมบายแอป
พลิเคชั่นเกมมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน สามารถ
ช่วยเพิม่ ความรูใ้ ห้กบั นักศึกษาพยาบาลได้มากขึน้ ง่าย และ
สะดวกต่อการเรียนรู้ เนื่องจากสามารถเรียนรู้และทบทวน
ได้ทกุ เวลาและสถานที่ จึงสามารถสรุปได้วา่ ในกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนของพยาบาลควรมี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีนมี้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา
โดยเฉพาะการสอนหัตถการการพยาบาล เพราะในการเรียน
เกี่ยวกับหัตถการแต่ละอย่าง นอกจากนักศึกษาจะต้องจ�ำ
อุปกรณ์ให้ได้แล้วยังต้องสามารถจ�ำขั้นตอนในการปฏิบัติ
ด้วย ต้องเรียนรู้กิจกรรมต่างๆทั้งหมดให้ได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูส้ งู อายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา
พยาบาลทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท�ำ
วิจัยครั้งนี้
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