
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning Vol.15 No.1 January – June 2021 
ISSN 1905-7881 (Print)/ ISSN 2651-1584 (Online) 
Available online at https://jrtl.rsu.ac.th 

30 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม 
เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต 

Academic Achievement and Students’ Satisfaction towards  
the Use of Video “Medication Administration for Children” to Supplement 

Teaching in Nursing Laboratory, Ransit University 
 

เกศรา เสนงาม*  ดวงใจ ลิมตโสภณ และธนสัมญัญ์ เหลืองกิตติก้อง 
Kaitsara Sen-Ngam*  Duangjai Limtasopon and Thanassamund leuangkittikong  

 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Department of Child and Adolescent Nursing, Faculty of Nursing, Rangsit University 
*Corresponding author, E-mail: kaitsara.s@rsu.ac.th, โทร 081-5431041 
วันท่ีส่งบทความ 1 กรกฎาคม 2563  วันท่ีแก้ไขครั้งสุดท้าย 21 กรกฎาคม 2563 

วันท่ีตอบรับบทความ 21 กรกฎาคม 2563  วันท่ีเผยแพร่ออนไลน์ 1 ธันวาคม 2563 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 125 คน จ าแนกเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 60 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 
65 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอน
เสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 2) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 
4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทศัน์
ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
พยาบาลจ านวน 3 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ได้ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) = 78/82 ค่าความตรงตามเนื้อหาและความเข้าใจด้านภาษา (IOC) ของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารยาในเด็กเท่ากับ 0.67-1.00 ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเท่ากับ 1.00 ค่าความเที่ยงของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารยาในเด็ก (KR-20) เท่ากับ 0.88 ตรวจหาค่าความเที่ยงของแบบประเมินทักษะปฏิบัติการบรหิารยาในเด็กและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมโดยวิธีครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 
0.96 และ 0.95 ตามล าดับ มีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างตลอดการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที  
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก
ของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = .05 
(t = 12.27, p =.00 และ t = 5.84, p = .00 ตามล าดับ) 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและ
ทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ p = .05 (t = 4.98, p =.00 และ t = 2.53, p = .01 ตามล าดับ) และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ทั้งด้านเนื้อหา คุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ 
และประโยชน์การน าไปใช้ในช้ันเรียนและในคลินิก 

 
ค ำส ำคัญ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสรมิเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 
 
Abstract 

This research aimed to study academic achievement and student’s satisfaction towards the 
use of video “Medication Administration” for children to supplement teaching in nursing laboratory, 
Rangsit University. A purposive sampling of 125 second year nursing students, Rangsit University was 
recruited for this study. Sixty students were assigned to the control group and 65 students to the 
experimental group. Research instruments consisted of 1) video media “Medication Administration for 
Children”, 2) Personal Data Questionnaire, 3) Knowledge about Medication Administration for Children 
Test, 4) the Nursing Skill on Medication Administration for Children Assessment Form, and 5) the 
Student’s Satisfaction on Using Video "Medication Administration for Children" to Supplement Teaching 
Questionnaire. Content validity of the 5 instruments and language use were examined by 3 nursing 
experts. Results of video efficiency testing (E1 / E2) = 78/82. The IOC obtained from the Knowledge 
about Medication Administration for Children Test ranged from 0.67-1.00 and the IOC obtained from 
the Nursing Skill on Medication Administration for Children Assessment Form, and the Student’s 
Satisfaction on Using Video "Medication Administration for Children" to Supplement Teaching 
Questionnaire was 1.00. The reliability of the Knowledge about Medication Administration for Children 
Test by using the KR-20 was 0.88. The reliability of the Nursing Skill on Medication Administration for 
Children Assessment Form and the Student’s Satisfaction on Using Video "Medication Administration 
for Children" to Supplement Teaching Questionnaire using Cronbach equal to 0.96 and 0.95, 
respectively. Ethical consideration and protection of the student’s rights was carried on throughout the 
study. Descriptive statistics were used to analyze personal data and student’s satisfaction towards the 
use of video. T-test was used to analyze and compare the academic achievement in knowledge and 
nursing skills in medication administration for children of the experimental group and the control group.  
 The results revealed that 1) the mean score of knowledge about medication administration 
and nursing skill in medication administration for children of the experimental group at post experiment 
were significantly higher than that of the prior experiment at p = .05 (t = 12.27, p = .00 and t = 5.84,  p 
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= .00, respectively), 2) the mean score of medication administration and nursing skill in medication 
administration for children of the experimental group at post experiment were significantly higher than 
that of the control group at p = 0.05 (t = 4.98, p =.00 and t = 2.53, p =.01, respectively), 3) students 
were satisfied with the video "Medication Administration for Children" to supplement teaching at the 
highest level in all aspects of lesson content, quality of video media, and the benefits of application in 
classroom and in clinic. 
 
Keywords: Academic achievement, Students’ satisfaction, “Medication Administration for Children” 
video  
 
บทน า 

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการน าเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ในท านองเดียวกัน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้พัฒนาให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น การสอนโดยใช้
สื ่อออนไลน์ การสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนในชั ้นเร ียนและการสอนออนไลน์ผ่านสื ่อวีด ิทัศน์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ โดยอาจารย์เป็นผู้ช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555; อภิสรา จัง
พานิช และ อรชร ศรีไทรล้วน, 2558; สาวิตรี สิงหาด, สุฬดี กิตติวรเวช, และ อธิพงศ์ สุริยา , 2561; McCutcheon, 
Lohan, Traynor, & Martin, 2015; McCutcheon, O’halloran, & Lohan, 2018; Nguyen, 2015)  

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอนที่ผ่านมา พบว่า การเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานมีความเหมาะสมกับการสอนทักษะทางคลินิกส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน
สุขภาพ (McCutcheon et.al., 2015) การมอบหมายงานผ่านสื่อออนไลน์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
นักศึกษามีอิสระและมีเวลาในการคิดวิเคราะห์งานและสื่อการสอนได้ดีกว่าการเรียนแบบบรรยายจึงส่งผลให้นักศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ของการเรียนรู้  (Nguyen, 2015; Somayeh, Dehghani, 
Mozaffari, Ghasemnead, Hakimi, & Samaneh, 2016) ไม ่ม ีข ้อจ  าก ัดเก ี ่ยวกับพื ้นฐานความร ู ้ เด ิมของผ ู ้ เร ียน 
กระบวนการเรียนรู ้ขึ ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน ผู ้เรียนสามารถเลือกเรียนรู ้ได้ตามความต้องการของตนเอง 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการใช้สื่อที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน (Somayeh et 
al., 2016)  

ในท านองเดียวกันผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนทางการพยาบาล พบว่า สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้
นักศึกษามีความรู้และมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555; อภิสรา จังพานิช และ อรชร 
ศรีไทรล้วน, 2558) การประยุกต์ใช้ระบบการสอนออนไลน์และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในการสอนทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานร่วมกับการสอนในรูปแบบเดิมสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะทางคลินิกให้กับ
นักศึกษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sheikhaboumasoudi, Bagheri, Hosseini, & Elahi, 2018) รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์แทนที่ทั้งหมดและเพิ่มการสนทนาออนไลน์ตามเวลาที่ผู้เรียนและผู้สอนสะดวก
ได้ผลดีกว่ารูปแบบการสอนที่มีการน าสื่ออิเลคทรอนิกส์มาประกอบการสอนแบบเดิม (หรรษา เศรษฐบุปผา, สมบัติ สกุล
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พรรณ์, และสุวิท อินทอง, 2559) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ (จิณพิชญ์ชา มะมม, 
2555) และการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ในระดับมากถึงมากที่สุด (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, 
และ วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย, 2554; สาวิตรี สิงหาด และคณะ, 2561) นอกจากนี้ การให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
สามารถเพิ่มพูนความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้  (ณัฐนันท์ เกตุภาค, วิลาวัณย์ 
พิเชียรเสถียร และอารีวรรณ กลั่นกลิ่น, 2554)  

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีการปฏิบัติกับมนุษย์ การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลจ าเป็นต้อง
พัฒนานักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการใช้
ศิลปะทางการพยาบาลที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคลอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมกาย จิต
สังคมและจิตวิญญาณ ในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยเด็ก นักศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางการ
พยาบาลเด็กร่วมกับความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง เนื่องจากผู้ป่วยเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก แต่เป็นเด็กท่ี
ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการพยาบาลที่นุ่มนวล ถูกต้องและแม่นย า อีกทั้งความคาดหวังของพ่อแม่และสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องการให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลจากพยาบาลที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาพยาบาลจะต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการพยาบาลเด็กในห้องปฏิบัติการให้มคีวามช านาญ 
และแคล่วคล่อง ว่องไว เป็นอย่างดีก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะทักษะการบริหารยา การค านวณขนาดของยาและการฉีดยาในเด็ก ซึ่งพบอุบัติการณ์ของความคลาดเคลื่อน
ทางการบริหารยาได้บ่อยในผู้ป่วยเด็ก (ธนธรณ์ ปิ่นรัตน์, อศัลยา อร่ามวิทย์, และดวงใจ ดวงฤทธิ์, 2561)  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้ก าหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเฉพาะอย่างที่จ าเป็นส าหรับการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็ก ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ และทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็ก มีความมั่นใจในทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของตนเองก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับ
ผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์จริง จากผลการประเมินรายวิชาพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการตาม
รูปแบบการสอนวิธีเดิมที่มีการสอนสาธิตทักษะทางการพยาบาลให้กับนักศึกษาที่หมุนเวียนเข้าฝึกทักษะการพยาบาลเป็น
รายกลุ่มนั้น ส่งผลให้นักศึกษาส่วนหนึ่งไม่สามารถติดตามและจดจ าการสอนของอาจารย์ได้ตลอด ต้องใช้เวลาฝึกฝนและ
ทบทวนทักษะทางการพยาบาลด้วยตนเองหรือกับกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน จึงอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลได้ เนื่องจากนักศึกษายังขาดทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ท า
ให้ไม่สามารถเชื ่อมโยงหรือจดจ าข้อมูลและขั้นตอนการสอนสาธิตของอาจารย์ผู ้สอนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใน
ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนทักษะการพยาบาลในห้องปฏิบัติการที่ใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การสอนสาธิตให้กับนักศึกษามากกว่าการให้ค าแนะน า ชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทักษะทางการพยาบาลของ
นักศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นรายบุคคล 

คณะผู้วิจัยเชื่อว่า การสอนสาธิตการบริหารยาในเด็กให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา  ใน
สถานการณ์ที่มีนักศึกษาหมุนเวียนฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลนั้น อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบการสอนเป็นอย่างดี มีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหา 
ขั้นตอนการปฏิบัติพยาบาล และ ทบทวนความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาลจากสื่อการสอนได้ตลอดเวลาในทุกสถานท่ี
และทุกโอกาสโดยไม่จ ากัดเฉพาะในชั้นเรียน ดังนั้น การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ที่
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กพร้อมภาพเคลื่อนไหวแสดงทักษะการพยาบาลเป็นข้ันตอนที่คณะผู้วิจัย
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พัฒนาขึ้นในการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 
โดยผ่านกระบวนการสังเกต การลอกเลียนแบบ การฝึกทบทวนความรู้และการเช่ือมโยงความรู้จากสื่อการสอนวีดิทัศน์ได้
ตลอดเวลาที่นักศึกษาต้องการ ในขณะเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถลดเวลาการสอนสาธิตลงและมเีวลาส าหรับการให้
ค าช้ีแนะนักศึกษาในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ยาในเด็ก มีทักษะในการปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก และมีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์
จริงมากขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก
ของนักศึกษากลุ่มทดลองระยะก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก”  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก
ระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิ
ทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ระยะหลังการเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม เรื่อง “การบริหารยาใน
เด็ก”  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมในระยะหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก ในระยะก่อนการทดลอง 

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ภายหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดย
การใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิม  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูรา (McLeod, 2011) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของแบนดูราในการวิจัยนี้ อธิบายว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเกิดจากการสังเกตและจดจ าพฤติกรรมของตัว
แบบ มีการเข้ารหัสจดจ าไว้ในความทรงจ าระยะยาวและมีการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ซึ่งพฤติกรรมของตัวแบบใน
การวิจัยนี้คือ สื่อวีดิทัศน์ “การบริหารยาในเด็ก” การสอนสาธิตและการช้ีแนะของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
ผลการวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและการประเมินการรับรู้ทักษะการปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษา
ระยะก่อนเรียน เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่สังเกตและจดจ าไว้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อสื่อวีดิทัศน์ “การบริหารยาในเด็ก” สามารถวัดและประเมินได้จากค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก รวมทั้งค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ดังรูปที่ 1. 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
นิยามศัพท์  

สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” หมายถึง สื่อวีดิทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก โดยน าเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบ ที่บันทึกลงบนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) และ I-Tune  
 การบริหารยาในเด็ก หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารยาในเด็ก ครอบคลุมถึง หลักความถูกต้อง 6 
ประการ การเตรียมยาและวิธีการให้ยาทางปากและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในเด็ก ข้อควรระวังในการให้ยาเด็ก และการ
บันทึกการให้ยาเด็ก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  การ
ฝึกฝนและการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กของผู้เรียน ประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและแบบ
ประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษาพยาบาล ท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” หมายถึง ความ
คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในด้านเนื้อหาบทเรียน 
คุณภาพสื่อการสอน ประโยชน์ในการน าไปใช้ และความพึงพอใจโดยรวม วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
วีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ทีค่ณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัรังสติ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 170 คน มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด คือ 
เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ 2 (กลุ่ม 01 และกลุ่ม 02) และสมัครใจเข้าร่วมวิจัย จ านวน 125 คน จ าแนกเป็น
กลุ่มควบคุมทีเ่รียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมจ านวน 60 คน และกลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม
เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” จ านวน 65 คน คณะผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มควบคุมก่อนการเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มทดลองเพื่อ

สื่อวีดิทัศน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 
(ความหมาย การบริหารยาอย่างปลอดภัยในเด็ก  หลัก
ความถูกต้อง 6 ประการ การเตรียมอุปกรณ์ ขั ้นตอนการ
เตรียมยา วิธีการให้ยาในเด็ก การจัดเก็บและการทิ้งท าลาย
อุปกรณ์ การประเมินผลการให้ยาและการจดบันทึก และข้อ
ควรระวังในการให้ยาเด็ก) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 
2. ทักษะการปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสรมิ 

เรื่อง“การบริหารยาในเด็ก” 



เกศรา เสนงาม, ดวงใจ ลิมตโสภณ, และ ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง. (2564). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม
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ป้องกันอคติที่อาจเกิดขึ้น (contamination bias) จากการที่นักศึกษากลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลหรือการปฏิบัติเช่นเดียวกับ
นักศึกษากลุ่มทดลอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (pre-test-post-test design) 
เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้
รูปแบบการสอนวิธีเดิมกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 
พร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ของนักศึกษากลุ่มทดลอง 
 
เคร่ืองมือวิจัย  

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื ่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื ่อง “การบริหารยาในเด็ก” 2) 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการ
บริหารยาในเด็ก และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยา
ในเด็ก” ซึ่งคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติพยาบาล
ในการบริหารยาในเด็ก ดังต่อไปนี้ 

1. สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” เป็นสื่อวีดิทัศน์ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย
สาระส าคัญเกี่ยวกับ ความหมายของการบริหารยา การบริหารยาอย่างปลอดภัยในเด็ก หลักความถูกต้อง 6 ประการ การ
เตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนการเตรียมยา วิธีการให้ยาในเด็ก การจัดเก็บและการทิ้งท าลายอุปกรณ์ การประเมินผลการให้ยา
และการจดบันทึก และข้อควรระวังในการให้ยาเด็ก  

2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เกรดเฉลี่ยรายวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน เกรดเฉลี่ยรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์ 

3. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ จ าแนก
เป็นค าถามเกี่ยวกับ หลักการให้ยาในเด็ก (5 ข้อ) การให้ยาทางปาก (10 ข้อ) การให้ยาทางสายยางให้อาหาร (2 ข้อ) และ
การฉีดยาในเด็ก (13 ข้อ) มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน มีการแบ่ง
ระดับผลสัมฤทธ์ิตามค่าคะแนนดังน้ี ระดับดีมาก (24-30 คะแนน) ระดับดี (21-23 คะแนน) ระดับพอใช้ (18-20 คะแนน) 
ระดับอ่อน (15-17 คะแนน) ระดับต้องปรับปรุง (ต ่ากว่า 15 คะแนน) 

4. แบบประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก เป็นแบบประเมินการรับรู้ของนักศึกษาต่อทักษะปฏิบัติการ
บริหารยาในเด็กของตนเอง ชนิด 5 ตัวเลือก โดยนักศึกษาตอบแบบประเมินด้วยตนเองจ านวน 15 ข้อค าถาม 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติในการเตรียมยา (7 ข้อ) และทักษะปฏิบัติในการให้ยาเด็ก (8 ข้อ) มีเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับคือ ระดับดีมาก (5 คะแนน) ไปจนถึงระดับน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) ตามล าดับ มีเกณฑ์การจัดระดับ
ค่าคะแนน ดังนี้ คือ ดีมาก (60-75 คะแนน) ดี (53-59 คะแนน) พอใช้ (45-52 คะแนน) อ่อน (38-44 คะแนน) และต้อง
ปรับปรุง (ต ่ากว่า 38 คะแนน) 
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5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 
โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจด้วยตนเองชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามดา้น
เนื้อหาบทเรียน (5 ข้อ) ด้านคุณภาพสื่อการสอน (5 ข้อ) และด้านประโยชน์การน าไปใช้ (10 ข้อ) มีเกณฑ์การให้คะแนน 
5 ระดับคือ พึงพอใจมากท่ีสุด (5 คะแนน) พึงพอใจน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) มีเกณฑ์การแบ่งระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม 5 ระดับดังนี้คือ พึงพอใจมากที่สุด (4.00-5.00 คะแนน) พึงพอใจมาก 
(3.00-3.99 คะแนน) พึงพอใจปานกลาง (2.00-2.99 คะแนน) พึงพอใจน้อย (1-1.99 คะแนน) พึงพอใจน้อยท่ีสุด (ต ่ากว่า 
1.00 คะแนน) 

การทดสอบความตรงและความเที่ยงของเคร่ืองมือวิจัย 
1. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์“การบริหารยาในเด็ก” คณะผู้วิจัยน าสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “ การ

บริหารยาในเด็ก” ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบความตรงตามเนื้อหา และการใช้ภาษากับผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล จ านวน 
3 คน พร้อมทั้งน าข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์แบบ
กลุ่มในนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน โดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มสูง 
(GPA 3.01-> 3.50) กลุ ่มปานกลาง (GPA 2.51-3.0) และกลุ ่มอ่อน (GPA 2.00-2.50) กลุ ่มละ 5 คน ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ (E1/E2) ไวท้ี่ 80/80 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
=78/82 แสดงว่า สื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ มีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไม่เกิน ± 2.5 จากเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเข้าใจด้านภาษาของ  1) 
แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเดก็ และ 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล
จ านวน 3 คน ได้ค่า IOC ของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กเท่ากับ 0.67-1.00 ส่วนแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การ
บริหารยาในเด็ก” ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 คณะผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามและตัวเลือกของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารยาในเด็กตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงน าไปตรวจหาค่าความเที่ยงกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 20 คน ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยใช้
วิธีของคูเดอร์ ริชารด์สัน (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 และตรวจสอบค่าความเที่ยงของแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การ
บริหารยาในเด็ก” โดยวิธีครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96 และ 0.95 ตามล าดับ 

 
จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธขิองกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณารับรองและสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยรังสิต รหัสโครงการ ISDC03/59 มีการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย การเข้า
ร่วมวิจัยเป็นความสมัครใจของนักศึกษาและไม่มีผลต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
รหัสเฉพาะส าหรับการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยถูกเก็บเป็นความลับและน าเสนอผลการวิจัยโดยรวม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน มหาวิทยาลัยรังสิต และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมก่อนเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัย  
กลุ่มควบคุม (ใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิม)  
1. นักศึกษาท าแบบวัดความรู้การบริหารยาในเด็กและแบบประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กก่อนการ

ฝึกทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กในห้องปฏิบัติการ (pre-test) 
2. ในชั่วโมงการฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็ก อาจารย์ผู้สอนสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาและวิธีการ

บริหารยาในเด็ก พร้อมการสอนสาธิตตามรูปแบบการสอนวิธีเดิม นักศึกษาฝึกปฏิบัติทบทวนความรู้และทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลด้วยตนเองหรือฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลกับเพื่อน โดยอาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าชี้แนะจนนักศึกษามีความ
มั่นใจในทักษะปฏิบัติการพยาบาลของตนเองแล้วจึงท าการสาธิตย้อนกลับเป็นรายบุคคลกับอาจารย์ผู้สอนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

3. นักศึกษาท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก  (post-test) และ
ประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของตนเอง  

4. คณะผู้วิจัยเปิดระบบการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต (LMS) และรหัสเข้า I-tune เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง 
“การบริหารยาในเด็ก” ภายหลังเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมเสร็จสิ้น 

กลุ่มทดลอง (ใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก”) 
1. นักศึกษาท าแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและแบบประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก

ก่อนการฝึกทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กในห้องปฏิบัติการ (pre-test) 
2. คณะผู้วิจัยน าเสนอสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” พร้อมอธิบายวิธีเข้าถึงสื่อวีดิทัศน์

ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต (LMS) และรหัส I-tune พร้อมท้ังให้นักศึกษาทดลองฝึกการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” ด้วยตนเองจนสามารถเข้าถึงสื่อวีดิทัศน์ได้ถูกต้อง 

3. นักศึกษาศึกษาสื่อวีดิทัศน์ด้วยตนเองอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ พร้อมบันทึกค าถาม
หรือข้อสงสัย เพื่อน ามาอภิปรายกับเพื่อนและอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 

4. ในชั่วโมงการฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็ก คณะผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาและวิธีการบริหาร
ยาในเด็กใหก้ับนักศึกษา จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามค าถามหรือข้อสงสัยและอภิปรายร่วมกันก่อนการฝึกปฏบิัติ
ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถทบทวนสื่อวีดิทัศน์ได้ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ  

5. นักศึกษาที่มีค าถามหรือข้อสงสัยและต้องการค าชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอน สามารถซักถามและขอค าแนะน า
จากอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งการสาธิตย้อนกลับกับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาการฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็กใน
ห้องปฏิบัติการ  
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6. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็กจนเกิดความมั่นใจในทักษะการบริหารยาในเด็กของตนเอง 
สาธิตย้อนกลับกับอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง
ต่อไป โดยนักศึกษาทุกคนต้องสาธิตย้อนกลับกับอาจารย์ผู้สอนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

7. นักศึกษาท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก (post-test) แบบ
ประเมินทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของตนเอง และท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริม “การบริหารยาในเด็ก” ด้วยตนเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและด้านทักษะปฏิบัติการบริหาร

ยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาใน
เด็ก” โดยใช้การทดสอบค่าที (t-dependence test) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและด้านทักษะปฏิบัติการบริหาร
ยาในเด็กระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยใช้ 
สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-independence test) 

4. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาใน
เด็ก” โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษากลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 20.3 ปี และร้อยละ 51.7 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ในช่วง 2.51-2.99 

นักศึกษาร้อยละ 38.7 และร้อยละ 41.7 มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
อยู่ท่ีระดับ B ตามล าดับ นักศึกษาร้อยละ 91.7 มีประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์  

นักศึกษากลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 20.3 ปี และร้อยละ 38.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) อยู่ในช่วง 2.51-2.99 
นักศึกษาร้อยละ 29.2 และ ร้อยละ 35.4 มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐานอยู่ที่ระดับ B ตามล าดับ นักศึกษาร้อยละ 95.4 มีประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการ
เรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” สูงกว่าระยะก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p =.05 ทั้งค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยรวมและค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กรายด้าน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก
ระดับพอใช้ในระยะก่อนเรียนเป็นระดับดีในระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาใน
เด็ก” 
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ในท านองเดียวกันค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการ
เรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” สูงกว่าระยะก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
p =.05 ทั้งค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาโดยรวมและค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยารายด้าน  
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระดับดีในระยะก่อนการเรียนเป็นระดับดีมากใน
ระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก”  (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ระยะก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” (n = 65 คน) 

ความรู้และทักษะปฏบิัติการบริหารยาในเด็ก 

ก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริม 

หลังการใชส้ื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริม t-value p-value 

M SD M SD 

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 
หลักการใหย้าในเด็ก (5 คะแนน) 3.63 0.86 4.14 0.81  3.91** .00 
การให้ยาทางปาก (10 คะแนน) 6.58 1.39 7.71 1.30  6.02** .00 
การให้ยาทางสายยางให้อาหาร (2 คะแนน) 1.26 0.59 1.51 0.50  3.00** .00 
การฉีดยาในเด็ก (13 คะแนน) 7.89 1.84 10.40 1.64 10.44** .00 
ความรู้โดยรวม (30 คะแนน) 19.37 2.57 23.75 2.70 12.27** .00 
ทักษะการปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก 
การเตรียมยา (7-35 คะแนน) 27.58 3.72 31.03 3.24  6.21** .00 
ทักษะปฏิบัติการให้ยา (8-40 คะแนน) 32.17 4.91 35.74 3.98  4.89** .00 
ทักษะโดยรวม (15-75 คะแนน) 59.73 8.06 66.77 7.05  5.84** .00 

** p ≤ .01 

 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก

ระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อ
วีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” ระยะหลังการเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
นักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = .05 ทั้งในส่วนของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยรวม และค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้รายด้าน จ านวน 2 ด้าน คือ ด้าน
หลักการให้ยาในเด็ก และด้านการฉีดยาในเด็ก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการให้ยาทางปาก และการให้ยา
ทางสายยางให้อาหารไม่แตกต่างกันท่ีระดับ p = .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเดก็โดยรวมของ
นักศึกษากลุ่มควบคุมและนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยา
ในเด็ก” เพิ่มขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดี (ตารางที่ 2) 

ในท านองเดียวกัน ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ p = .05 ทั้งค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวม และค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหาร
ยาในเด็กรายด้าน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการให้ยาเด็กโดยรวมของนักศึกษากลุ่มควบคุมและนักศึกษากลุ่ม
ทดลองในระยะหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากระดับดีเป็นระดับดีมาก 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏบิัติการบริหารยาในเด็กระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคมุ
ที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิม (n = 60) กับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยา
ในเด็ก” ระยะหลังการเรียน  (n = 65 คน) 

ความรู้และทักษะการปฏิบัตกิารบริหารยาใน
เด็ก 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง t-value p-value 
M SD M SD   

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็ก 

หลักการให้ยาในเด็ก (5 คะแนน) 3.48 0.82 4.14 0.81  5.29**     .00 
การให้ยาทางปาก (10 คะแนน) 7.32 1.04 7.71 1.30  1.85NS  .07NS 
การให้ยาทางสายยางให้อาหาร (2 คะแนน) 1.45 0.62 1.51 0.50  5.72NS  .57NS 
การฉีดยาในเด็ก (13 คะแนน) 9.35 1.89 10.40 1.64  3.32** .00 
ความรู้โดยรวม (30 คะแนน) 21.60 2.38 23.75 2.70  4.98** .00 

ทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก 
การเตรียมยา (7-35 คะแนน) 29.67 3.38 31.03 3.24  2.30*    .02 
ทักษะปฏิบัติการให้ยา (8-40 คะแนน) 33.97 3.73 35.74 3.98  2.57**    .01 
ทักษะโดยรวม (15-75 คะแนน) 63.63 6.80 66.77 7.05  2.53**    .01 

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; NS = non-significant difference at p ≤.05 
 

อนึ่ง ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและการรับรู้ทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุม
และนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและการรับรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติการบริหาร
ยาในเด็กของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวมของนักศึกษากลุ่มควบคุมและนักศึกษากลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ p = .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยรวมของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองอยู่ในระดับพอใช้และการรับรู้ทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอยู่ใน
ระดับดี 

 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก”  
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองทีเ่รียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 

มีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรือ่ง “การบริหารยาในเด็ก” ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อสื่อวีดิทัศน์ และค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้าน
ประโยชน์การน าไปใช้ โดยข้อค าถามที่ได้คะแนนสูงสุดคือ สามารถจดจ าขั้นตอนการปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมการศึกษา
ด้วยตนเองก่อนเรียนและการทบทวนเนื้อหาหลังเรียน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาของการเรียนรู้ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน ในส่วนของความพึงพอใจด้านคุณภาพสื่อและเนื้อหาบทเรียน
พบว่า ข้อค าถามที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับบทเรียนและเข้าใจง่าย และเนื้อหามีความชัดเจน ครอบคลุม
การบริหารยาในเด็ก มีความทันสมัย น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับเวลาที่น าเสนอ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก”  

ข้อค าถาม M SD 

ด้านเนื้อหาบทเรียน   
1. เนื้อหามีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหารยาในเด็ก 4.60 0.49 
2. เนื้อหามีความทันสมยั น่าสนใจ เข้าใจง่าย 4.60 0.52  
3. มีการล าดับเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน  4.58 0.58 

4. เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับเวลาที่น าเสนอ 4.60 0.55 
5. รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทเรียน 4.58 0.50 

ด้านคุณภาพสื่อการสอน   
6. ขนาดตัวอกัษรเหมาะสม มีความคมชดั ถูกต้อง  4.72 0.45 
7. ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับบทเรียน เข้าใจง่าย 4.75 0.47 
8. เทคนิคการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.69 0.50 
9. ภาพมีความคมชัด ขนาดเหมาะสม เข้าใจได้ง่าย 4.69 0.47 
10. เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม  4.58 0.53 

ประโยชน์ในการน าไปใช ้   
11. สะดวกต่อการน าไปใช้ ง่ายตอ่การเรียนรู้ สามารถทบทวนท าเขา้ใจในบทเรียนได้ตลอดเวลาตาม

ต้องการ 
4.71 0.49 

12. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัตกิารบริหารยาในเด็กมากขึ้น  4.69 0.53 
13. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.69 0.50 
14. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีขอ้จ ากัดเรื่องเวลาของการเรียนรู้ 4.78 0.41 
15. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 4.78 0.45 
16. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.77 0.46 
17. สามารถวิเคราะห์งานและเนื้อหาบทเรียนได้ดีกว่าการเรียนในชั้นเรียน 4.65 0.48 
18. มีความเหมาะสมกบัการสอนทกัษะทางคลินิก 4.71 0.46 
19. สามารถจดจ าขั้นตอนการปฏิบัติไดง่้ายขึ้น ส่งเสริมการศึกษาดว้ยตนเองก่อนเรียนและการ

ทบทวนเน้ือหาหลังเรียน 
4.78 0.41 

20.ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการใช้สื่อการสอนวีดิทัศน์ 4.82 0.39 
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อภิปรายผล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก

ของนักศึกษากลุ่มทดลองระยะก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 
ผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มทดลองใน

ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = .05 นั้น อธิบายว่า สื่อวีดิทัศน์
ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ทีค่ณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของสื่อออนไลน์ผ่านทางระบบ LMS และ I-
tune นั้น สามารถพัฒนาความรู้ของนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนและ
การทบทวนความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ทั้งในระหว่างการเรียนและในเวลานอกชั้นเรียน จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กเพิ่มขึ้นจากระดับพอใช้ในระยะก่อนการทดลอง เป็นระดับดีในระยะหลังการทดลอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนผ่านสื่อออนไลน์สูงกว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p = .01 (บุญธิตา ลิมาพงษ์ภาส และคณะ, 2558; สาวิตรี สิงหาด และคณะ, 
2561)  

ในท านองเดียวกัน ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก โดยรวมและรายด้านของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองในระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง“การบริหารยาในเด็ก” สูงกว่าระยะก่อนการใช้สื่อวีดิ
ทัศน์ช่วยสอนเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางถิติที่ p = .05 นั้นอธิบายว่าสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” 
ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญที่เน้นทั้งความรู้และทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กที่จ าเป็น
ได้แก่ หลักการให้ยาในเด็ก วิธีการให้ยาทางปาก การให้ยาทางสายยางให้อาหารและการฉีดยาในเด็ก นอกจากนี้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ที่ประกอบด้วย การฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะ
สาขาในเด็ก การสอนสาธิตร่วมกับการบรรยายโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน รวมทั้งการสาธิตย้อนกลับเมื่อนักศึกษามีความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติทักษะการ
พยาบาลได้นั้น สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญานิยมสังคมที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุส าคัญจากการสังเกตและการลอกเลียนแบบ จดจ า และการแสดงพฤติกรรมออกมา
ตามตัวแบบท่ีจดจ า (McLeod, 2011) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลทีน่ักศึกษามีการฝึกปฏิบัติทักษะ
การพยาบาลในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการสังเกต ลอกเลียนแบบ และจดจ าพฤติกรรมของอาจารย์ผูส้อนสาธิตทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเดก็ผ่านสือ่วีดิทัศน์ แล้วจึงแสดงพฤติกรรมออกมาในการสาธิตยอ้นกลับ นอกจากน้ี การเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาซักถามและขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู ้สอนได้ ตลอดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการ การได้ทบทวนความรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ซ ้าๆ เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็ก ท าให้
นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และมีความมั่นใจในทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า 
หลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมแบบแผนการดูแลผู้ป่วยประจ าวันในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอ
ผู้ป่วยแล้ว นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลสูงกว่าก่อนดูสื่อวีดิทัศน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = 
.05 (อภิสรา จังพานิช และ อรชร ศรีไทรล้วน, 2558)  ความสามารถของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการใช้สื่ออิเลคทรอ
นิกส์สูงกว่าระยะก่อนการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = .01 (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา และคณะ, 
2554) และการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์สามารถเพิ่มพูนความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยได้ (ณัฐนันท์ เกตุภาค และ
คณะ, 2554; บุญธิตา ลิมาพงษ์ภาส และคณะ, 2558; Sheikhaboumasoudi et al., 2018) 
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กและทักษะปฏิบัติการบริหาร
ยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมกับนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการ
ใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” ระยะหลังการเรียน 

ผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารยาในเด็กโดยรวมของนักศึกษากลุ่มทดลองใน
ระยะหลังการเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
นักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p = .00 นั้น อธิบายว่า 
สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลที่ต้องมี
การพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก และสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีพบว่า การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์
และการสอนผ่านระบบ e-learning สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาพยาบาลได้ (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา 
และคณะ, 2554; จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555; Sheikhaboumasoudi  et al.,2018) ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ด้านการให้ยาทางปากและด้านการให้ยาทางสายยางให้อาหารระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมและนักศึกษา
กลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองไม่แตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจากความรู้เกี่ยวกับการให้ยาทางปากและการให้ยาทาง
สายยางให้อาหารในเด็กนั้นเป็นความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกับทักษะปฏิบัติการให้ยาเด็กท่ีไม่ซับซ้อน นักศึกษาสามารถจดจ า
และลอกเลียนแบบได้ง่ายกว่าความรู้เกี่ยวกับการฉีดยาในเด็ก ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการ
ค านวณขนาดและชนิดของยา วิถีทางให้ยาในเด็ก การเลือกต าแหน่งฉีดยาให้เหมาะสมกับวิถีทางให้ยา รวมทั้งการเลือกใช้
ขนาดของกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ความลึกของเข็มฉีดยาและองศาที่ใช้ในการแทงเข็มฉีดยาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เด็กแต่ละคน การที่นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถทบทวนความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ได้หลายครั้งตามความต้องการโดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ ประกอบกับผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ช่วย
สอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์ช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจ าขั้นตอนการ
ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองทั้งในระยะก่อนเรียนและสามารถทบทวนเนื้อหาได้หลังเรียน  ท าให้ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาของการเรียนรู้ และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันตามความ
ต้องการ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้โดยรวมและค่าเฉลี่ยคะแนนความรูด้้านหลักการให้ยาในเด็ก
และด้านการฉีดยาในเด็กระหว่างนักศึกษากลุ่มควบคุมและนักศึกษากลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองแตกต่างกัน 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านการให้ยาทางปากและด้านการให้ยาทางสายยางให้อาหารของนักศึกษากลุ่มทดลอง
และนักศึกษากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน  

ในส่วนของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กที่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยา
ในเด็กโดยรวมและทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กรายด้านระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อวีดิทศัน์
ช่วยสอนเสริมระยะหลังการทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p =.05 นั้น อธิบายว่า การออกแบบการเรียนการสอนโดยการผสมผสานรูปแบบการ
สอนวิธีเดิมร่วมกับการใช้สื ่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านระบบออนไลน์และ I-Tune โดยเน้น
สาระส าคัญครอบคลุมเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติทักษะการบรหิารยาในเด็ก สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติการบริหารยา
ในเด็กได้ เนื่องจากนักศึกษาสามารถทบทวนความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็กได้ตามความต้องการของ
นักศึกษาโดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื ่องเวลาและสถานที่ของการเรียนรู้  (Nguyen, 2015; Somayeh et al., 2016) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า สื ่อวีดิทัศน์และการจัดเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือการใช้สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ สามารถพัฒนาความสามารถและทักษะปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา 
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และคณะ,2554; อภิสรา จังพานิช และ อรชร ศรีไทรล้วน, 2558; Sheikhaboumasoudi  et al.,2018) และของผู้ป่วย 
(ณัฐนันท์ เกตุภาค และคณะ, 2554; บุญธิตา ลิมาพงษ์ภาส และคณะ, 2558) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวมของนักศึกษา
กลุ่มควบคุมในระยะก่อนและหลังการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนเดิมพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวมของนักศึกษากลุ่มควบคุมในระยะหลังการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนเดิมสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กโดยรวมในระยะก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ p =.00 เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสอนเดิมที่ประกอบด้วย การสอนสาธิต การให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ทบทวนด้วยตนเองหรือฝึกปฏิบัติกับเพื่อนนักศึกษาเป็นกลุ่มภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ผู้สอน และการสาธิตย้อนกลับ
เป็นรายบุคคลกับอาจารย์ผู้สอนเมื่อนักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติทักษะการบริหารยาในเด็กของตนเอง สามารถ
พัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติการบริหารยาในเด็กของนักศึกษากลุ่มควบคุมได้เช่นกัน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเร่ือง “การบริหารยาในเด็ก”  
ผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหาร

ยาในเด็ก” ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ทั้งทางด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านคุณภาพสื่อและด้านประโยชน์ของการน าไปใช้นัน้
อธิบายวา่สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการผลิตสือ่วีดิทัศน์ โดย
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาและภาษาที่ใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงส่งผลให้
นักศึกษาพึงพอใจต่อสื่อการใช้วีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมในระดับมากที่สุด ทั้งด้านประโยชน์การน าไปใช้ที่ช่วยให้สามารถ
จดจ าขั้นตอนการปฏิบัติได้ง่ายขึ้น นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการทบทวนเนื้อหาหลังเรียน ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับ
บทเรียน และเข้าใจง่าย และเนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับเวลาที่น าเสนอ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเนื่องจากสามารถเปิดดูซ ้าได้หลายครั้งและสามารถเลือกดู
ซ ้าในขั้นตอนที่ต้องการทบทวน (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุดา และคณะ, 2554)  สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยมากขึ้น มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาพจากสื่อวีดิทัศน์มี
ความน่าสนใจส าหรับเตรียมขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย การจัดล าดับภาพเหมาะสม ชัดเจนและเข้าใจง่าย (อภิสรา จัง
พานิช และ อรชร ศรีไทรล้วน, 2558) สื่อวีดิทัศน์ที่มีสีสัน มีภาพเคลื่อนไหว กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถมองเห็นประเด็นปัญหาได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555) 
 
บทสรุป 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสรมิเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็น
สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และมีคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรู้และทักษะปฏบิัติการบริหารยาในเด็กของผู้เรยีนไดเ้ป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ทั้งด้านเนื้อหา คุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ และประโยชน์การ
น าไปใช้ในช้ันเรียนและในคลินิก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. สื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมเรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อสอนเสริมใน

ห้องปฏิบัติการและในคลินิกส าหรับนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ 
2. กระบวนการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
การพยาบาลบนคลินิก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรยีนการสอนใน

รูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
วิวัฒนาการทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและใน
อนาคต 

2. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านจ านวนนักศึกษา คณะผู้วิจัยจึงเลือกท าการทดสอบประสทิธิภาพสื่อวีดิทัศน์แบบ
กลุ่มเพียงขั้นตอนเดียวแทนการทดสอบประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน คือ แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และภาคสนาม 
(1:100) ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป กรณีที่ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านจ านวนนักศึกษา ผู้วิจัยควรออกแบบการวิจัยเป็น
การวิจัยเพื่อการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เป็นขั้นตอนแรก ก่อนท าการวิจัยทดลองเพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมการท าการวิจัยและการผลิตสื่อวีดิทัศน์ช่วยสอนเสริมจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้รับความร่วมมือในการผลิตสื่อวีดิทัศนจ์าก RSU Cyber University คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ า
ภาพร นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ปรางทิพ อุจรัตนะ อาจารย์ ดร. ทิวา
พร พงษ์มารุทัย และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยนี้
เป็นอย่างดียิ่ง 
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