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บทคัดย่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงพััฒนา เพื่่�อพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจาย
เชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นพยาบาลที่่�ปฏิิบััติิงานในหอผู้้�ป่่วย
อายุุรกรรม โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิแห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 42 คน เครื่่�องมืือการวิิจััย
ประกอบด้้วย แผนการออกแบบและพัั ฒ นาเว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น แบบสอบถามข้้อคิิ ด เห็็ นต่ ่ อ
เว็็บแอปพลิิเคชััน แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไปของพยาบาล แบบทดสอบความรู้้�ระหว่่างการเรีียนผ่่าน
เว็็บแอปพลิิเคชััน มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .80 แบบทดสอบความรู้้�หลัังการเรีียนผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน 
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มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .82 และแบบสอบถามความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .94
ดำำ�เนิินการวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล 7 ขั้้�นตอน ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือนพฤษภาคม 2563
วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติคิ วามถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้้�งหาประสิิทธิิภาพของ
เว็็บแอปพลิิเคชัันโดยเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์มาตรฐาน E1 : E2 คืือ 80 : 80
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) เว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่�องการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล ประกอบด้้วยบทเรีียน รููปภาพ คลิิปวิิดีีโอ แบบทดสอบระหว่่างการเรีียน
และแบบทดสอบหลัั ง การเรีี ย น 2) ประสิิ ท ธิิ ภ าพของเว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น คืื อ 83.47 : 82.53
ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด และ 3) พยาบาลมีีคะแนนเฉลี่่�ยความพึึงพอใจต่่อ
เว็็บแอปพลิิเคชัันโดยรวมในระดัับมากที่่�สุุด (M = 4.77, SD = .43)
จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีข้้ี อเสนอแนะว่่า ผู้บ้� ริิหารทางการพยาบาลควรเผยแพร่่เว็็บแอปพลิิเคชัันนี้้แ� ก่่
พยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ านในสถานบริิการสุุขภาพต่่างๆ เพื่่�อให้้มีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการป้้องกัันการแพร่่กระจาย
เชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานเพิ่่�มขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องในการป้้องกัันการแพร่่กระจาย
เชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน
คำำ�สำำ�คััญ:  เว็็บแอปพลิิเคชััน  การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน  พยาบาล

Abstract

This developmental research aimed to develop a web application regarding
multidrug-resistant organism (MDRO) transmission prevention for nurses. The samples
consisted of 42 nurses who worked in a medical ward at a tertiary hospital in Bangkok,
Thailand. The research instruments included a development and design plan for the web
application, a web application user opinion questionnaire, a demographic data
questionnaire, a formative test on preventing MDRO transmission with reliability
as .80, a post-test on preventing MDRO transmission with reliability as .82, and a
web application satisfaction questionnaire with reliability as .94. Seven steps of this
research were conducted from December, 2019 to May, 2020. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The efficiency of the web
application was tested using standard comparison E1 : E2 = 80 : 80.
The research results revealed that 1) a web application regarding multidrug-resistant
organism transmission prevention for nurses comprised tutorial sessions, pictures,
video clips, formative test, and post-test; 2) the efficiency of the web application was
83.47 : 82.53 achieving the standard criteria; and 3) the total mean score of satisfaction
of the web application among nurses was at a highest level (M = 4.77, SD = .43).
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This research suggests that nurse executives should disseminate this web application
to nurses who are working in healthcare settings to increase their knowledge regarding
MDRO transmission prevention and thus improve their best practices in MDRO
transmission prevention.
Keywords:  Web application,  Multidrug-resistant organism transmission prevention,  Nurses

ความเป็็นมาและความสํําคััญของปััญหา
เชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน (multidrugresistant organism) เป็็นปัญ
ั หาที่่�ทวีีความรุุนแรง
มากขึ้้�นจนกลายเป็็นปััญหาสาธารณสุุขระดัับโลก
(World Health Organization, 2018) โดย
ในศตวรรษที่่� 21 การดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน
จััดเป็็นภัยั คุุกคามทางสุุขภาพที่่�สำำ�คัญ
ั มาก (Huttner
et al., 2013) สำำ�หรัับประเทศไทยมีีการศึึกษาพบว่่า
ผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลทั่่�วประเทศมีีการติิดเชื้้�อดื้้�อยา
ต้้านจุุลชีพี หลายขนาน 87,751 ครั้้ง� ต่่อปีี เป็็นสาเหตุุ
การเสีียชีีวิติ สููงถึึง 38,481 คนต่่อปีี (ภาณุุมาศ ภููมาศ
และคณะ, 2555)
ผลกระทบจากการติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานมีีความรุุนแรงถึึงขั้้�นส่ง่ ผลให้้ผู้้ป่� ว่ ยเสีียชีีวิติ
(Bassetti et al., 2017) อีีกทั้้�งยัังก่่อให้้เกิิดความสููญเสีีย
ทางเศรษฐกิิจ (Centers for Disease Control and
Prevention [CDC], 2018; European Commission,
2019) นอกจากนี้้� ปัญ
ั หาเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน
ยัังส่่งผลกระทบต่่อความเป็็นไปได้้ของความสำำ�เร็็จ
ในการทำำ�หััตถการที่่�สำำ�คััญหลายอย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็น
การปลููกถ่่ายอวััยวะ การรัักษาโรคมะเร็็ง การดููแลรัักษา
ทารกที่่� ค ลอดก่่ อ นกำำ � หนด หรืือการผ่่ า ตัั ด ที่่� มีี
ความซัับซ้้อน เนื่่�องจากหััตถการดัังกล่่าวไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิได้้หากไร้้ซึ่่�งยาปฏิิชีีวนะที่่�มีีประสิิทธิิภาพใน
การควบคุุมการติิดเชื้้อ� แบคทีีเรีีย (Aslam et al., 2018)

ปััญหาการติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน
ส่่วนใหญ่่มักั เกิิดขึ้้�นในโรงพยาบาล จากสาเหตุุการใช้้ยา
ต้้านจุุลชีพี อย่่างไม่่สมเหตุุสมผล จนก่่อให้้เกิิดการดื้้อ� ยา
จากการใช้้ยาต้้านจุุลชีพี มากเกิินความจำำ�เป็็นในผู้้ป่� ว่ ย
รายที่่�ไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้� (Chokshi, Sifri, Cennimo,
& Horng, 2019) นอกจากนี้้�ยังั มีีปัจั จััยอื่่�นๆ ทั้้�งด้้าน
ตััวผู้ป่�้ ว่ ย เชื้้อ� จุุลชีพี ก่่อโรค และสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�ส่ง่ เสริิม
ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานใน
โรงพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า บุุคลากร
พยาบาลซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นปัจั จััยหนึ่่�งที่่�สามารถ
แพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานไปสู่่�
ผู้้�ป่่วยผ่่านทางการสััมผััสจากการทำำ �หััตถการแก่่
ผู้้�ป่่วย และถึึงแม้้จะมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ระบุุว่่า
การล้้างมืือสามารถป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ในโรงพยาบาลได้้
(Pittet et al., 2000) แต่่จากการศึึกษาการปฏิิบััติิ
การล้้างมืือของพยาบาล พบว่่ายัังมีีการล้้างมืือใน
ระดัับต่ำำ� � (Mostafazadeh-Bora, Bahrami, &
Hosseini, 2018) ซึ่่ง� จากการวิิเคราะห์์พบว่่า สาเหตุุหลััก
ที่่� พ ยาบาลมีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ก ารล้้างมืือในระดัั บ ต่ำำ��
เนื่่�องจากขาดการอบรมให้้ความรู้้� (Awoke, Geda,
Arba, Tekalign, & Paulos, 2018) อีี ก ทั้้� ง
จากการศึึกษาการเพิ่่�มประสิิทธิิผลในการดููแลผู้้ป่� ว่ ย
เพื่่� อ ลดการติิ ด เชื้้� อ ดื้้� อ ยาต้้านจุุ ลชีี พ หลายขนาน 
แผนกอายุุรกรรมและศััลยกรรม โรงพยาบาลตติิยภููมิิ
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แห่่งหนึ่่�ง พบว่่า ปััญหาหลัักในการดููแลผู้้ป่� ว่ ยติิดเชื้้อ�
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน คืือ ความรู้้�และทัักษะ
ในการปฏิิบัติั กิ ารดููแลผู้ป่้� ว่ ยติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานของพยาบาลยัั ง ไม่่ เ พีี ย งพอ (กุุ ล ดา
พฤติิวรรธน์์, รััชนีย์ี  ว
์ งค์์แสน, สุุทธิิพันั ธ์์ ถนอมพัันธ์์,
และสมรรถเนตร ตะริิโย, 2560) และจากการศึึกษา
ในประเทศไทยที่่� ทำำ� การศึึ ก ษาปัั จ จัั ย ทํํานาย
พฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ ของพยาบาล 
พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เคยมีีประสบการณ์์ฝึึกอบรม
การป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ มีี พ ฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น
การติิดเชื้้อ� มากกว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีประสบการณ์์
ฝึึกอบรมการป้้องกัันการติิดเชื้้�อถึึง 3 เท่่า (อริิสรา
สุุขวััจนีี, 2558) จะเห็็นได้้ว่่า ความรู้้ท� างการพยาบาล
เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั อัันดับั แรกที่่�จะก่่อให้้เกิิดความตระหนััก
และการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องในการป้้องกัันและควบคุุม
การแพร่่กระจายเชื้้�อ
การส่่ ง เสริิ ม ให้้พยาบาลมีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ใ น
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานในโรงพยาบาลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพนั้้�น 
ควรเริ่่ม� จากการให้้ความรู้้� (Wolf, Lewis, Cochran,
& Richards, 2008) แต่่ ก ารสอนแบบบรรยาย
การฝึึกปฏิิบััติิ และการจััดสััมมนา มีีข้้อจำำ�กััดทั้้�ง
ด้้านสถานที่่�และเวลา เนื่่�องจากพยาบาลมีีภาระต้้อง
ปฏิิบัติั งิ านตามเวร พยาบาลบางส่่วนจึงึ ขาดการอบรม
ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ไม่่ทั่่วถึ
� งึ  ส่่งผลให้้เกิิดการปฏิิบัติั ิ
ที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง (Chen, Chang, Hung, & Lin, 2009)
ดัังนั้้�นจึงึ ควรมีีการพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่เ� หมาะสม
ในการให้้ความรู้้�ในการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อ
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานในโรงพยาบาลสำำ�หรัับ
พยาบาล ซึ่่�งสามารถแก้้ไขปััญหาและอุุปสรรคใน
การเรีียนรู้้�ของพยาบาลดัังกล่่าวได้้
การสอนผ่่านเว็็บเป็็นระบบการเรีียนรู้้�ที่่เ� น้้นผู้้เ� รีียน
เป็็นศูนย์
ู ก์ ลาง ซึ่่ง� ผู้เ�้ รีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่างไม่่จำ�กั
ำ ดั
เวลาและสถานที่่� (Kumrow, 2007) อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้

ผู้้� เรีี ย นได้้ประสบการณ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ใ นรูู ป แบบที่่�
หลากหลาย เนื่่�องจากสามารถใช้้ข้้อความ ภาพนิ่่�ง
แอนิิ เ มชัั น (animation) วิิ ดีี โ อ ภาพ 3 มิิ ติิ ใน
ลัักษณะที่่�ใกล้้เคีียงกัับสถานการณ์์จริิงได้้ นอกจากนี้้�
ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนยัังสามารถสื่่�อสารกัันผ่่านอีีเมล 
กระดานข่่าว ฯลฯ ซึ่่ง� สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ในลัักษณะ
เชิิงโต้้ตอบได้้เป็็นอย่่างดีี (นงค์์คราญ วิิเศษกุุ ล,
2562) ในปััจจุุบัันจึึงมีีการพััฒนาการเรีียนการสอน
ผ่่านเว็็บเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากรสุุขภาพมากขึ้้�น 
เช่่น การให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับทัักษะการผ่่าตััด การให้้ความรู้้�
ในการดููแลผู้้�ป่่วยวิิกฤต และการคััดกรองผู้้�ป่่วยใน
กรณีีฉุุกเฉิิน (Wang, DeMaria, Goldberg, &
Katz, 2016)
เว็็บแอปพลิิเคชัันเป็็นสื่่อ� การเรีียนรู้้�รูปู แบบหนึ่่�ง
ในลัักษณะของโปรแกรมที่่�อยู่่�บนอิินเทอร์์เน็็ต โดยผู้้ใ� ช้้
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องดาวน์์โหลดโปรแกรมมาไว้้บนอุุปกรณ์์
ของตน แต่่สามารถเรีียกใช้้โปรแกรมได้้อย่่างสะดวก
ผ่่าน internet browser (ถนอมพร เลาหจรััสแสง,
2561) พยาบาลซึ่่�งอาจมีีอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น  ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น โทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่�
แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์ จึงึ สามารถเข้้าใช้้งานได้้อย่่าง
ทั่่�วถึึง และคุุณสมบััติิด้้านการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์
ของเว็็บแอปพลิิเคชัันยัังมีีความเหมาะสมอย่่างยิ่่�ง
กัับการเรีียนรู้้�ของพยาบาล เนื่่�องจากวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ
เป็็นวิิชาชีีพที่่�องค์์ความรู้้มี� กี ารพััฒนาตามการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัั ง คม สิ่่� ง แวดล้้อม และความก้้าวหน้้าทาง
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ทำำ�ให้้ผู้้ส� อนสามารถปรัับปรุุง
ข้้อมูู ล ในเว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น ให้้มีี ค วามทัั นสมัั ย ได้้
ตลอดเวลา อีีกทั้้�งผู้้�ใช้้งานยัังสามารถโต้้ตอบกัับ
ผู้้�ให้้บริิการได้้ทัันที ทำ
ี �ำ ให้้พยาบาลสามารถสอบถาม
ผู้้�สอนผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชัันได้้ทัันทีีเมื่่�อมีีข้้อสงสััย
นอกจากนี้้�ยัังมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะขยายผลการใช้้
เว็็บแอปพลิิเคชัันไปสู่่�บุุคลากรสุุขภาพอื่่�นๆ เช่่น 
แพทย์์ ผู้้�ช่่วยเหลืือคนไข้้ หรืือแม้้กระทั่่�งญาติิผู้้�ป่่วย
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ซึ่ง่� เป็็นอีกี ปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ในการแพร่่กระจายเชื้้อ�
ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนานในโรงพยาบาลได้้อีีกด้้วย
ดัังนั้้�น เว็็บแอปพลิิเคชัันจึึงน่่าจะเป็็นสื่่�อการเรีียนรู้้�
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับพยาบาล ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจ
ที่่�จะพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้� อ ดื้้� อ ยาต้้านจุุ ลชีี พ หลายขนานสำำ� หรัั บ
พยาบาล เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�ที่่�ถููกต้้องแก่่พยาบาล
ในการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานในโรงพยาบาล อัันจะนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่อ� งการป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน
สำำ�หรัับพยาบาล
2. เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิภาพของเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล โดยประเมิินค่า่ ประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการเรีียนรู้้�ต่อ่ ประสิิทธิิภาพของผลลััพธ์์
จากการเรีียนรู้้�ด้้วยเว็็บแอปพลิิเคชััน
3. เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจของพยาบาลต่่อ
การเรีียนรู้้�ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่�องการป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน
สำำ�หรัับพยาบาล
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้วิ้� จัิ ยั พััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล โดยประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด
การพััฒนาและออกแบบสื่่อ� ของ Alessi and Trollip
(1991) ซึ่่� ง ประกอบด้้วย 7 ขั้้� น ตอน ได้้แก่่ 1)
การเตรีียมการ (preparation) 2) การออกแบบ
(design instruction) 3) การเขีียนผัังงาน (create
flowchart lesson) 4) การสร้้างสตอรี่่� บ อร์์ ด

(create storyboard) 5) การสร้้างหรืือเขีี ย น
โปรแกรม (create program lesson) 6) การเขีียน
คู่่�มืือการใช้้งาน (produce supporting material)
และ 7) การประเมิินผลและแก้้ไขปรัับปรุุง (evaluate
and revise) โดยเนื้้� อ หาที่่� นำำ� เสนอผ่่ า นเว็็ บ
แอปพลิิเคชัันดัังกล่่าวจะเน้้นเกี่่�ยวกัับความหมาย
ของเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานในโรงพยาบาล 
กลไกการดื้้� อ ยาของเชื้้� อ แบคทีี เรีี ย  อุุ บัั ติิ ก ารณ์์
การติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนานในโรงพยาบาล
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานในโรงพยาบาล วิิถีที างการแพร่่กระจายเชื้้อ�
ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนานในโรงพยาบาล ผลกระทบ
ของการติิ ด เชื้้� อ ดื้้� อ ยาต้้านจุุ ลชีี พ หลายขนานใน
โรงพยาบาล และการปฏิิบััติิในการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน ตามแนวปฏิิบัติั ิ
การป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ ดื้้� อ ยาในโรงพยาบาลของ
ศููนย์์ควบคุุมและป้้องกัันโรค ประเทศสหรััฐอเมริิกา
(CDC, 2006) ร่่วมกัับการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้้�ง
มีีแบบทดสอบความรู้้ร� ะหว่่างการเรีียนและแบบทดสอบ
ความรู้้�หลัังการเรีียน ซึ่่�งวิิเคราะห์์ผลโดยอััตโนมััติิ
ภายในเว็็บแอปพลิิเคชััน โดยการประเมิินค่า่ ประสิิทธิิภาพ
ของเว็็บแอปพลิิเคชัันจากอััตราส่่วนของประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการเรีียนรู้้�ต่อ่ ประสิิทธิิภาพของผลลััพธ์์
จากการเรีียนรู้้�ด้้วยเว็็บแอปพลิิเคชััน ซึ่่�งพิิจารณา
จากผลการทดสอบ และใช้้เกณฑ์์มาตรฐาน E1 : E2 ≥
80 : 80 โดย 80 ตััวแรก คืือ ร้้อยละของคะแนนเฉลี่่ย�
ความรู้้ร� ะหว่่างการเรีียน และ 80 ตััวหลััง คืือ ร้้อยละ
ของคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�หลัังการเรีียน และประเมิิน
ความพึึงพอใจของพยาบาลต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง พัั ฒ นา
(developmental research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น

PAGE

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

160

พยาบาลที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านในหอผู้้ � ป่ ่ ว ยอายุุ ร กรรม
โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิแิ ห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร
โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ปฏิิบััติิ
กิิจกรรมการพยาบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วยโดยตรง
และยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย กำำ�หนดขนาดตััวอย่่าง
โดยแบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่างออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ตามแนวทาง
ของชััยยงค์์ พรหมวงศ์์ (2556) คืือ การทดสอบ
แบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง ใช้้กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 2 คน 
การทดสอบแบบกลุ่่�มย่่อย ใช้้กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 
10 คน และการทดสอบแบบภาคสนาม ใช้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 30 คน รวมจำำ�นวน 42 คน เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
ด้้วยวิิธีกี ารสุ่่�มอย่่างง่่ายโดยการจัับฉลากตามรายชื่่�อ
โดยกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งแต่่ ล ะกลุ่่�มประกอบด้้วยผู้้� ที่่� มีี
ประสบการณ์์การทำำ�งานน้้อยกว่่า 5 ปีี และมากกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 5 ปีี ในจำำ�นวนที่่�เท่่ากััน
เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจัยั
มีีดัังนี้้�
1.1 แผนการออกแบบและพััฒนาเว็็บ
แอปพลิิเคชััน เป็็นแผนการพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล ผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�นโดย
ประยุุ ก ต์์ ใช้้แนวคิิ ด การพัั ฒ นาและออกแบบสื่่� อ
ของ Alessi and Trollip (1991) ซึ่่�งประกอบด้้วย
7 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ 1) การเตรีียมการ 2) การออกแบบ
3) การเขีียนผัังงาน 4) การสร้้างสตอรี่่�บอร์์ด 5)
การสร้้างหรืือเขีี ย นโปรแกรม 6) การเขีี ย นคู่่�มืือ
การใช้้งาน และ 7) การประเมิินผลและแก้้ไขปรัับปรุุง
1.2 แบบสอบถามข้้อคิิ ด เห็็ นต่่ อ เว็็ บ
แอปพลิิเคชัันเรื่่�องการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อ
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล ผู้�วิ้ ิจััย
สร้้างขึ้้�น ใช้้สำำ�หรัับนำำ�ข้้อมููลมาแก้้ไขปรัับปรุุงระหว่่าง
การพัั ฒ นาเว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น  โดยใช้้ในขั้้� น ตอน

การทดสอบแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง และขั้้�นตอนการทดสอบ
แบบกลุ่่�มย่่อย แบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเนื้้อ� หา
ด้้านการลำำ�ดัับเรื่่�อง ด้้านความยากง่่ายของเนื้้�อหา
และด้้านความสะดวกของการใช้้งาน รวมจำำ�นวน 
25 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า
3 ระดัั บ จากคะแนน 1–3 ได้้แก่่ ควรปรัั บ ปรุุ ง
ไม่่เห็็นด้้วย และเห็็นด้้วย นอกจากนี้้�ยังั มีีข้้อเสนอแนะ
ซึ่่�งมีีลัักษณะคำำ�ถามเป็็นแบบปลายเปิิด
ส่่วนที่่� 2 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล มีีดัังนี้้�
2.1 แบบสอบถามข้้อมูู ลทั่่� ว ไปของ
พยาบาล ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับอายุุ ระดัับการศึึกษา ตำำ�แหน่่งการปฏิิบัติั งิ าน
ระยะเวลาที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านในหอผู้้� ป่่ ว ยอายุุ ร กรรม
ประสบการณ์์การดููแลผู้้ป่� ว่ ยติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนาน การได้้รัับการอบรม/ประชุุมเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนาน และประสบการณ์์การใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์ จำำ�นวน 7 ข้้อ มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็น
แบบเลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�
2.2 แบบทดสอบความรู้้เ� รื่่อ� งการป้้องกััน
การแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน 
ผู้้�วิิจััยดััดแปลงจากเครื่่�องมืือในงานวิิจััยของฐิิติิมา
มานะพััฒนเสถีียร (2558) แบ่่งออกเป็็น 2 ชุุด คืือ
แบบทดสอบความรู้้� ร ะหว่่ า งการเรีี ย นผ่่ า นเว็็ บ
แอปพลิิเคชััน และแบบทดสอบความรู้้ห� ลัังการเรีียน
ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน ซึ่่�งมีีคำำ�ถามและคำำ�ตอบเป็็น
แบบคู่่�ขนาน จำำ�นวนชุดุ ละ 25 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบเลืือกตอบ 4 ตััวเลืือก เกณฑ์์การให้้คะแนน 
คืือ หากตอบถููก ให้้ 1 คะแนน และหากตอบผิิด
ให้้ 0 คะแนน
2.3 แบบสอบถามความพึึงพอใจต่่อเว็็บ
แอปพลิิเคชััน ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน 
ได้้แก่่ ด้้านเนื้้อ� หา ด้้านการออกแบบและการนำำ�เสนอ
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และด้้านประโยชน์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ รวมจำำ �นวน 14 ข้้อ
มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จากคะแนน 1–5 ได้้แก่่ น้้อยที่่�สุุด น้้อย ปานกลาง
มาก และมากที่่�สุุด ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนน 
แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ ได้้แก่่ มีีความพึึงพอใจใน
ระดัับน้้อยที่่�สุดุ (1.00–1.80 คะแนน) ในระดัับน้้อย
(1.81–2.60 คะแนน) ในระดัับปานกลาง (2.61–3.40
คะแนน) ในระดัั บ มาก (3.41–4.20 คะแนน)
และในระดัับมากที่่�สุุด (4.21–5.00 คะแนน)
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือนั้้�น
ผู้วิ�้ จัิ ยั นำำ�แผนการออกแบบและพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
และแบบสอบถามความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน
ไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิ จำ
ิ �นวน 
ำ
3 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหา ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยอาจารย์์
มหาวิิทยาลััย (2 คน) และอาจารย์์วิิทยาลััยศิิลปะ
สื่่�อ และเทคโนโลยีี ได้้ค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา
(CVI) ของแบบสอบถามความพึึงพอใจฯ เท่่ากัับ 1
ดำำ�เนิินการแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ� จากนั้้�นนำ�ำ แบบสอบถาม
ความพึึงพอใจฯ ไปทดลองใช้้กัับพยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรม โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิ
แห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ ล้้ายคลึึง
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 คน หาค่่าความเชื่่�อมั่่�น
ด้้วยวิิ ธีี ก ารของครอนบาช ได้้ค่่ า เท่่ า กัั บ .94
ส่่วนแบบทดสอบความรู้้�ระหว่่างการเรีียนผ่่านเว็็บ
แอปพลิิเคชััน และแบบทดสอบความรู้้ห� ลัังการเรีียน
ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน ผู้้�วิิจััยนำำ�ไปให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จำำ �นวน 6 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้้� อ หา
ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยแพทย์์ด้้านโรคติิดเชื้้�อ
พยาบาลด้้านการควบคุุ ม การติิ ด เชื้้� อ (3 คน)
และอาจารย์์พยาบาลด้้านการควบคุุมการติิดเชื้้�อ
(2 คน) ได้้ค่่ าดัั ชนีีความตรงตามเนื้้� อหา (CVI)
เท่่ากัับ .98 และ .99 ตามลำำ�ดัับ ดำำ�เนิินการแก้้ไข
ตามคำำ�แนะนำำ� จากนั้้�นนำำ�ไปทดลองใช้้กัับพยาบาล
ที่่�ปฏิิบััติิงานในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรม โรงพยาบาล

ระดัั บ ตติิ ย ภูู มิิ แ ห่่ ง หนึ่่� ง ในกรุุ ง เทพมหานคร ที่่� มีี
คุุณสมบััติคิ ล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง (ไม่่ใช่่กลุ่่�มเดิิม)
จำำ�นวน 10 คน หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วยวิิธีีการของ
คููเดอร์์-ริิชาร์์ดสััน สููตรที่่� 20 (KR–20) ได้้ค่่าเท่่ากัับ
.80 และ .82 ตามลำำ�ดัับ
การพิิ ทัักษ์์สิิ ทธิิ กลุ่่� มตัั วอย่่าง มีี ดัังนี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจัยั ได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 2563-046
วัั นที่่� 13 มีี น าคม 2563) และคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ โรงพยาบาลภููมิพิ ลอดุุลยเดช
กรมแพทย์์ ท หารอากาศ (เอกสารรัั บ รอง เลขที่่�
33/63 วัันที่่� 27 มีีนาคม 2563) ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเริ่่ม� ดำำ�เนิิน
การวิิจััยและเก็็บรวบรวมข้้อมููล และ 2) ผู้้�วิิจััยชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั  ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับ ขั้้�นตอน
การวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััว
จากการวิิจัยั รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษา
เป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น 
โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม
การดำำ�เนิินการวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการสร้้างเว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�มีีเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้าน
จุุลชีีพหลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล โดยมีีขั้้�นตอน
การออกแบบตามแนวคิิดในการพััฒนาสื่่�อการเรีียน
การสอนของ Alessi and Trollip (1991)
ซึ่่�งประกอบด้้วย 7 ขั้้�นตอน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 การเตรีียมการ ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1.1 กำำ�หนดเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์
โดยพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชัันเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล
1.2 รวบรวมข้้อมููล โดยทบทวนแนวปฏิิบัติั ิ
ในการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยา
ต้้านจุุลชีพี หลายขนานในโรงพยาบาล ของศููนย์ค์ วบคุุม
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และป้้องกัันโรค ประเทศสหรััฐอเมริิกา (CDC, 2006)
ร่่วมกัับทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.3 เรีียนรู้้�เนื้้อ� หา โดยเรีียนรู้้�เนื้้อ� หาเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล ให้้เกิิดความเข้้าใจอย่่าง
ถ่่องแท้้และครอบคลุุม เพื่่�อการออกแบบบทเรีียน
ที่่�เหมาะสม
ขั้้�นตอนที่่� 2 การออกแบบ โดยดำำ�เนิินการ
เตรีียมความพร้้อมด้้านทรััพยากรในการออกแบบ
บทเรีียน ได้้แก่่ การเตรีียมความพร้้อมด้้านเนื้้�อหา
ข้้อความ ภาพนิ่่� ง  ภาพการ์์ ตูู น  แอนิิ เ มชัั น  และ
วิิดีีโอต่่างๆ
ขั้้�นตอนที่่� 3 การเขีียนผัังงาน โดยอธิิบาย
การทำำ�งานและคุุณลัักษณะของเว็็บแอปพลิิเคชััน
ที่่� จ ะพัั ฒ นาขึ้้� นด้้ว ยการเขีี ย นแผนผัั ง อธิิ บ าย
โครงสร้้างหรืือองค์์ประกอบของการนำำ�เสนอ
ขั้้�นตอนที่่� 4 การสร้้างสตอรี่่บ� อร์์ด โดยกำำ�หนด
เค้้าโครงในการนำำ�เสนอบทเรีียนบนแผ่่นกระดาษ
แล้้วนำำ � ไปให้้ผู้้ � ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละผู้้ � เชี่่� ย วชาญด้้าน
การออกแบบและการจััดทำำ�สื่่อ� ตรวจสอบความถููกต้้อง
ก่่อนนำำ�ไปใช้้งาน
ขั้้�นตอนที่่� 5 การสร้้างหรืือเขีียนโปรแกรม
โดยเปลี่่� ย นสิ่่� ง ที่่� เ ขีี ย นบนสตอรี่่� บ อร์์ ด ซึ่่� ง ผ่่ า น
การพิิ จ ารณาจากผู้้ � ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละผู้้ � เชี่่� ย วชาญ
ด้้านการออกแบบและการจััดทำำ�สื่่�อแล้้ว มาอยู่่�บน
เว็็บแอปพลิิเคชััน
ขั้้�นตอนที่่� 6 การเขีียนคู่่�มืือการใช้้งาน โดยเขีียน
คู่่�มืือการใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชัันเพื่่�ออธิิบายการใช้้งาน
เว็็บแอปพลิิเคชัันแก่่พยาบาล และอััปโหลดไว้้บน
หน้้าแรกของเว็็บแอปพลิิเคชััน
ขั้้� น ตอนที่่� 7 การประเมิิ นผล และแก้้ไข
ปรัับปรุุง โดยนำำ�เว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�พััฒนาขึ้้�นไป
ทดลองใช้้กัั บพยาบาล เพื่่� อหาประสิิ ทธิิภาพของ
เว็็บแอปพลิิเคชััน แล้้วนำำ�ผลนั้้�นมาแก้้ไขปรัับปรุุง

เว็็บแอปพลิิเคชััน โดยผู้วิ�้ จัิ ยั ขออนุุญาตดำำ�เนิินการวิิจัยั
จากผู้้อำ� ำ�นวยการโรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิแิ ห่่งหนึ่่�ง
ในกรุุงเทพมหานคร เข้้าพบหััวหน้้ากองการพยาบาล 
หััวหน้้าแผนกการพยาบาลอายุุรกรรม และหััวหน้้า
หอผู้้ป่� ว่ ยอายุุรกรรม เพื่่�อชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับ และวิิธีกี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููล
จากนั้้�นดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
7.1 การทดสอบแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง โดยผู้้วิ� จัิ ยั
พบกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 2 คน แนะนำำ�ตััว ให้้ตอบ
แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไปของพยาบาล จากนั้้�นให้้
ทดลองใช้้เว็็บแอปพลิิเคชััน และประเมิินเกี่่�ยวกัับ
ข้้อบกพร่่องของเว็็บแอปพลิิเคชััน ลำำ�ดัับขั้้�นตอน 
การนำำ�เสนอเนื้้อ� หา และความเหมาะสมของการนำำ�เสนอ
แล้้วให้้ตอบแบบสอบถามข้้อคิิ ด เห็็ นต่่ อ เว็็ บ
แอปพลิิเคชััน รวมทั้้�งระบุุสิ่่�งที่่�ต้้องแก้้ไขปรัับปรุุง
และข้้อเสนอแนะหลัังการเรีียนรู้้�ด้้วยเว็็บแอปพลิิเคชััน
ใช้้เวลารวม 90 นาทีี จากนั้้�นผู้�วิ้ ิจััยดำำ�เนิินการแก้้ไข
ปรัับปรุุงเว็็บแอปพลิิเคชัันตามข้้อเสนอแนะ
7.2 การทดสอบแบบกลุ่่�มย่่อย โดยผู้วิ้� จัิ ยั
พบกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 คน แนะนำำ�ตัว 
ั ให้้ตอบ
แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไปของพยาบาล จากนั้้�นให้้
ทดลองใช้้เว็็บแอปพลิิเคชััน และประเมิินเกี่่�ยวกัับ
ความสามารถของเว็็บแอปพลิิเคชัันในลัักษณะของ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ของผู้้เ� รีียนขณะมีีการใช้้เว็็บแอปพลิิเคชััน 
โดยผู้วิ�้ จัิ ยั สัังเกตพฤติิกรรมของกลุ่่�มตััวอย่่าง จัับเวลา
ในการเรีียน และคอยช่่วยเหลืือเมื่่�อประสบปััญหา
ขณะใช้้เว็็บแอปพลิิเคชััน แล้้วให้้ตอบแบบสอบถาม
ข้้อคิิดเห็็นต่อ่ เว็็บแอปพลิิเคชััน รวมทั้้�งระบุุสิ่่ง� ที่่�ต้้อง
แก้้ไขปรัับปรุุงและข้้อเสนอแนะหลัังการเรีียนรู้้�ด้้วย
เว็็บแอปพลิิเคชััน ใช้้เวลารวม 90 นาทีี จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั
ดำำ � เนิิ น การแก้้ไขปรัั บ ปรุุ ง เว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น ตาม
ข้้อเสนอแนะ
7.3 การทดสอบแบบภาคสนาม โดยผู้วิ�้ จัิ ยั
พบกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน แนะนำำ�ตัว 
ั ให้้ตอบ
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แบบสอบถามข้้อมูู ลทั่่� วไปของพยาบาล จากนั้้� น
ให้้เรีียนรู้้�ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน ตอบแบบทดสอบ
ความรู้้ร� ะหว่่างการเรีียนผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน โดยผู้วิ�้ จัิ ยั
ช่่วยให้้คำำ�แนะนำำ �ในการใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชััน 
และแจ้้งกลุ่่�มตััวอย่่างว่่าสามารถทบทวนเนื้้อ� หาซ้ำำ��ได้้
จนเกิิ ดความเข้้าใจ โดยกำำ �หนดระยะเวลา 5 วัั น 
จากนั้้�นให้้ตอบแบบทดสอบความรู้้ห� ลัังการเรีียนผ่่าน
เว็็บแอปพลิิเคชััน และแบบสอบถามความพึึงพอใจ
ต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน และผู้้�วิิจััยขอความคิิดเห็็นต่่อ
การเรีียนรู้้�ผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน
ทั้้�งนี้้� ดำำ�เนิินการวิิจัยั และเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือนพฤษภาคม
2563
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ข้้อมููลทั่่ว� ไปของพยาบาล
วิิ เคราะห์์ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่ าเฉลี่่�ย และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิิทธิิภาพของ
เว็็บแอปพลิิเคชัันตามเกณฑ์์มาตรฐาน E1 : E2
โดยเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์มาตรฐาน E1 : E2 คืือ
80 : 80 ส่่วนข้้อมููลความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน
วิิ เ คราะห์์ ด้้ว ยสถิิ ติิ ค่่ า เฉลี่่� ย และส่่ วน เบี่่� ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของพยาบาล พบว่่า พยาบาล
ส่่วนใหญ่่มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 21–30 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ
73.80 โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย 28.69 ปีี (SD = 3.78)
ทั้้�งหมดมีีการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี คิดิ เป็็นร้้อยละ
100 ส่่วนใหญ่่มีตำี �ำ แหน่่งการปฏิิบัติั งิ านเป็็นพยาบาลเวร
8 ชั่่�วโมง คิิดเป็็นร้้อยละ 83.30 มีีระยะเวลาที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในหอผู้้� ป่่ ว ยอายุุ ร กรรมอยู่่�ในช่่ ว ง 0–4 ปีี และ
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5 ปีี เท่่ากััน คิิดเป็็นร้้อยละ 50
โดยมีีระยะเวลาที่่�ปฏิิบัติั ิงานฯ เฉลี่่�ย 5.67 ปีี (SD =
3.96) ส่่วนใหญ่่มีปี ระสบการณ์์การดููแลผู้ป่้� ว่ ยติิดเชื้้อ�
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนาน คิิดเป็็นร้้อยละ 97.60

เคยได้้รัับการอบรม/ประชุุมเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน คิิดเป็็นร้้อยละ
85.70 และไม่่มีีประสบการณ์์การใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 57.10
2. เว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้� อ ดื้้� อ ยาต้้านจุุ ลชีี พ หลายขนานสำำ� หรัั บ
พยาบาล ประกอบด้้วยบทเรีียน รููปภาพ คลิิปวิิดีีโอ
แบบทดสอบระหว่่างการเรีียนผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน 
และแบบทดสอบหลัังการเรีียนผ่่านเว็็บแอปพลิิเคชััน 
โดยบทเรีียนที่่� 1 คืือ การติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนาน ประกอบด้้วยเนื้้อ� หาเกี่่�ยวกัับ ความหมาย
ของเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานในโรงพยาบาล 
กลไกการดื้้� อ ยาของเชื้้� อ แบคทีี เรีี ย  อุุ บัั ติิ ก ารณ์์
การติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนานในโรงพยาบาล
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานในโรงพยาบาล วิิถีที างการแพร่่กระจายเชื้้อ�
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานในโรงพยาบาล และ
ผลกระทบของการติิดเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน
ในโรงพยาบาล และบทเรีียนที่่� 2 คืือ การปฏิิบััติิใน
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนาน ประกอบด้้วยเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ การแยก
ผู้้�ป่่วย การลดปริิมาณเชื้้�อจุุลชีีพดื้้�อยาที่่�ปนเปื้้�อน
บนร่่างกายผู้ป่�้ ว่ ย การทำำ�ความสะอาดมืือ การใช้้อุุปกรณ์์
ป้้ อ งกัั นร่ ่ า งกายส่่ วนบุุ ค คล การทำำ � ความสะอาด
และทำำ�ลายเชื้้�อในสิ่่�งแวดล้้อม การจััดการผ้้าเปื้้�อน
และมููลฝอยติิดเชื้้อ� การเคลื่่อ� นย้้ายผู้ป่้� ว่ ย และการให้้
ความรู้้�แก่่ผู้�ป่้ ่วยและญาติิ
3. การทดสอบประสิิทธิิภาพของเว็็บแอปพลิิเคชััน
3.1 การทดสอบแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง พบว่่า
พยาบาลให้้ข้้อคิิดเห็็นว่า่ เว็็บแอปพลิิเคชัันมีคี วามน่่าสนใจ
ดึึงดููดผู้้เ� รีียน มีีเนื้้อ� หาครบถ้้วน เหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้
ในการปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาล และไม่่มีีสิ่่�งที่่�ต้้อง
แก้้ไขปรัับปรุุง
3.2 การทดสอบแบบกลุ่่�มย่่ อ ย พบว่่ า
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พยาบาลให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการแก้้ไขปรัับปรุุงใน
ประเด็็นต่า่ งๆ ดัังนี้้� 1) เพิ่่�มเติิมการแจ้้งเตืือนหลัังจาก
ลงทะเบีียนแล้้วเสร็็จว่่า ต้้องรอการอนุุมัติั จิ ากผู้้ดู� แู ล
ระบบก่่อนจึึงสามารถเข้้าสู่่�ระบบเพื่่�อใช้้งานได้้ 2)
แก้้ไขคู่่�มืือการใช้้งาน โดยควรมีีการระบุุลำ�ดั
ำ บั ขั้้�นตอน
การใช้้งานอย่่ า งชัั ด เจน 3) เพิ่่� ม เติิ ม การวงเล็็ บ
คำำ�ภาษาอัังกฤษหลัังคำำ�ภาษาไทยบางคำำ� เพื่่�อให้้เกิิด
ความเข้้าใจที่่�ง่า่ ยขึ้้�น เช่่น MDRO, Surgical mask,
N95, Colonization 4) เพิ่่�มการเน้้นข้้อความหรืือ
เนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญ เช่่น การใช้้ตััวหนา การขีีดเส้้นใต้้ 
การใช้้สีีที่่�แตกต่่าง 5) เพิ่่�มภาพประกอบในเนื้้�อหา
บทเรีี ย น เพื่่� อ ดึึ ง ดูู ด ความน่่ า สนใจให้้มากยิ่่� ง ขึ้้� น 
และ 6) เพิ่่�มคำำ�อธิิบายในการเฉลยทั้้�งในแบบทดสอบ
ความรู้้� ร ะหว่่ า งการเรีี ย นผ่่ า นเว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น
และแบบทดสอบความรู้้� ห ลัั ง การเรีี ย นผ่่ า นเว็็ บ
แอปพลิิเคชััน เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจเพิ่่�มมากขึ้้�น
3.3 การทดสอบแบบภาคสนาม พบว่่ า
พยาบาลมีีการเข้้าใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชัันต่ำ�สุ
ำ� ดุ –สููงสุุด
คืือ 1–14 ครั้้ง� โดยมีีการเข้้าใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชััน
เฉลี่่�ย 3.33 ครั้้�ง (SD = 2.51) และมีีระยะเวลาใน
การใช้้งานต่ำำ� �สุุด–สูู งสุุ ด คืือ 10–150 นาทีี โดย
มีีระยะเวลาในการใช้้งานเฉลี่่�ย 36.93 นาทีี (SD =
35.12) ส่่วนประสิิทธิิภาพของเว็็บแอปพลิิเคชััน
ตามเกณฑ์์ ม าตรฐาน E1 : E2 โดยเปรีี ย บเทีี ย บ
กัับเกณฑ์์มาตรฐาน E1 : E2 คืือ 80 : 80 พบว่่า
ประสิิทธิิภาพของเว็็บแอปพลิิเคชััน คืือ 83.47 : 82.53
ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด
สำำ�หรัับความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชััน พบว่่า
พยาบาลมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย ความพึึ ง พอใจต่่ อ เว็็ บ
แอปพลิิเคชัันโดยรวมในระดัับมากที่่�สุดุ (M = 4.77,
SD = .43) เมื่่�อจำำ�แนกเป็็นรายด้้าน พบว่่า พยาบาล
มีีคะแนนเฉลี่่ย� ความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชัันใน
ระดัับมากที่่�สุดุ ทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเนื้้อ� หา (M = 4.48,
SD = .57) ด้้านการออกแบบและการนำำ � เสนอ

(M = 4.72, SD = .51) และด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
(M = 4.82, SD = .39)
การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจัยั พบว่่า การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล ผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�นโดย
ศึึ ก ษาเนื้้� อ หาที่่� เกี่่� ยวข้้องกัั บ การป้้ อ งกัั น การแพร่่
กระจายเชื้้� อ ดื้้� อ ยาต้้านจุุ ลชีี พ หลายขนานสำำ� หรัั บ
พยาบาล รวมทั้้�งนำำ �แผนการออกแบบและพััฒนา
เว็็บแอปพลิิเคชัันให้้ผู้้ �ทรงคุุณวุุฒิิตรวจสอบด้้าน
เนื้้� อ หาและการออกแบบ ซึ่่� ง เว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น
ในการวิิ จััยครั้้� งนี้้� ประกอบด้้วย บทเรีี ยน รููปภาพ
คลิิปวิิดีีโอ แบบทดสอบระหว่่างการเรีียนผ่่านเว็็บ
แอปพลิิเคชััน และแบบทดสอบหลัังการเรีียนผ่่าน
เว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น  โดยมีี เ นื้้� อ หาในบทเรีี ย น คืือ
บทที่่� 1 การติิดเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุ ลชีีพหลายขนาน 
และบทที่่� 2 การปฏิิ บัั ติิ ใ นการป้้ อ งกัั น การแพร่่
กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี หลายขนาน โดยประยุุกต์์ใช้้
แนวคิิดการพััฒนาและออกแบบสื่่อ� ของ Alessi and
Trollip (1991) ในการพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน 
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับคุุณสมบััติิของการสอนผ่่านเว็็บ
คืือ ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�หลากหลาย
ใกล้้เคีี ย งกัั บ สถานการณ์์ จ ริิ ง เนื่่� อ งจากสามารถ
สอดแทรกทั้้� ง ข้้อความ ภาพนิ่่� ง แอนิิ เ มชัั น และ
วิิ ดีี โ อ (นงค์์ ค ราญ วิิ เ ศษกุุ ล , 2562) นอกจากนี้้�
ผู้้เ� รีียนยัังสามารถเข้้าใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชัันได้้อย่่าง
สะดวกผ่่าน internet browser โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
ดาวน์์ โ หลดมาไว้้บนอุุ ปกรณ์์ ของตน (ถนอมพร
เลาหจรััสแสง, 2561)
ผลการวิิจัยั พบว่่า เว็็บแอปพลิิเคชัันมีปี ระสิิทธิิภาพ
83.47 : 82.53 ซึ่่� ง มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพตามเกณฑ์์
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มาตรฐานที่่�ตั้้�งไว้้มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 80 : 80 โดย
ประสิิทธิิ ภาพของเว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�ผ่่านเกณฑ์์
มาตรฐานจะช่่วยในการส่่งเสริิมให้้พยาบาลเกิิดความรู้้�
ก่่อให้้เกิิดความตระหนััก และการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง
ตามมา สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนงคาร รางแดง
และดวงดาว อุุบลแย้้ม (2561) ที่่�พบว่่า การพััฒนา
บทเรีียนอีีเลิิร์น์ นิิงแบบปฏิิสัมั พัันธ์์เพื่่�อใช้้ในการเรีียน
เรื่่อ� งการตรวจสภาพจิิต ของนัักศึึกษาพยาบาลศาสตร์์
ชั้้�นปีีที่่� 3 วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี สระบุุรีี
มีีประสิิทธิิภาพ 82.86 : 82.00 ซึ่่ง� เป็็นไปตามเกณฑ์์
มาตรฐาน และสอดคล้้องกัับการศึึกษาของสุุทธิิศรีี
ตระกูู ลสิิ ท ธิิ โชค และอรทัั ย เหรีี ย ญทิิ พ ยะสกุุ ล 
(2561) ที่่� พ บว่่ า  สื่่� อ การเรีี ย นรู้้� อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
รายวิิชาการพยาบาลผู้้�ใหญ่่ เพื่่�อการเตรีียมตััวสอบ
ขึ้้�นทะเบีียนรัับใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพการพยาบาล
และการผดุุงครรภ์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
มีีประสิิทธิิภาพ 90.20 : 83.03 ซึ่่ง� เป็็นไปตามเกณฑ์์
มาตรฐานเช่่นเดีียวกััน
ผลการวิิจััยพบว่่า พยาบาลมีีคะแนนเฉลี่่�ย
ความพึึงพอใจต่่อเว็็บแอปพลิิเคชัันโดยรวมและรายด้้าน
ในระดัั บมากที่่� สุุดทั้้� ง 3 ด้้าน ได้้แก่่  ด้้ านเนื้้� อหา
ด้้านการออกแบบและการนำำ�เสนอ และด้้านประโยชน์์
ที่่�ได้้รัับ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากเว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�ผู้้�วิิจััย
พััฒนาขึ้้�นมีีความทัันสมััย เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ในปััจจุุบัน 
ั เข้้าถึึงได้้ง่่าย ใช้้งานสะดวก มีีภาพและวิิดีโี อ
ประกอบเนื้้�อหาที่่�หลากหลาย ทำำ�ให้้มีีความน่่าสนใจ
และง่่ายต่่อการศึึกษา สามารถนำำ�มาใช้้ได้้จริิง เรีียนรู้้�
ได้้ทุุกที่่� ทุกุ เวลา ส่่งผลให้้พยาบาลได้้รัับความรู้้เ� พิ่่�มขึ้้�น
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของธััญญลัักษณ์์ วจนะวิิศิษิ ฐ
(2555) ที่่� พ บว่่ า กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งมีี ค วามพึึ ง พอใจ
ต่่ อ บทเรีี ย นบนเครืือข่่ า ยอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต รายวิิ ช า
กายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาเรื่่อ� งระบบทางเดิินหายใจ
ทั้้�งด้้านเนื้้�อหา การนำำ�เสนอ และแบบฝึึกหััดท้้ายบท

ในระดัับมากที่่�สุดุ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับทฤษฎีีการเรีียนรู้้�
ของผู้้� ใ หญ่่ (adult learning) ซึ่่� ง อธิิ บ ายได้้ว่่ า
พยาบาลมีีความเป็็นผู้้�ใหญ่่ ต้้องการการเรีียนรู้้�ตาม
ความสนใจของตนเอง สื่่�อที่่�จะใช้้กัับพยาบาลจึึงต้้อง
มีีการกระตุ้้น� ความสนใจของผู้้เ� รีียน มีีความหลากหลาย
ส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่ ่ วนร่ ่ ว มของผู้้ � เรีี ย น และไม่่ สร้้ าง
ความเบื่่�อหน่่ายขณะเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (กิิดานัันท์์
มลิิทอง, 2548) ดัังนั้้�น การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ � หรัั บ พยาบาลจึึ ง มีี ค วามสำำ �คัั ญ
และเหมาะสมต่่อการนำำ �ไปใช้้ส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่�อง
การป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาล เพื่่�อแก้้ไขปััญหาและอุุปสรรค
ในการเรีียนรู้้�ของพยาบาล ส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
อย่่างทั่่�วถึงึ  นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ที่่ิ ถู� กู ต้้อง และลดอััตรา
การติิดเชื้้�อในโรงพยาบาล
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ผู้บ้� ริิหารทางการพยาบาลควรมีีการเผยแพร่่
เว็็บแอปพลิิเคชัันเรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ�
ดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานสำำ�หรัับพยาบาลให้้แก่่
พยาบาลที่่�ปฏิิบััติิงานในสถานบริิการสุุขภาพต่่างๆ
เพื่่�อให้้พยาบาลมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานเพิ่่�มขึ้้�น 
นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องในการป้้องกัันการแพร่่
กระจายเชื้้�อดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพหลายขนานต่่อไป
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีีการศึึกษาเรื่่อ� งผลของเว็็บแอปพลิิเคชััน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยาต้้านจุุลชีพี
หลายขนานสำำ�หรัับพยาบาลต่่อความรู้้แ� ละการปฏิิบัติั ิ
ของพยาบาลในการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� ดื้้อ� ยา
ต้้านจุุลชีีพหลายขนาน
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