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 5.1 หวัหนา้โครงการวิจยั 
5.1.1 ช่ือ (ภาษาไทย)  นางเกศรา เสนงาม 

(ภาษาองักฤษ)  Mrs. Kaitsara Sen-Ngam 
คุณวฒิุการศึกษา  Ph.D. Nursing มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
ตาํแหน่งวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต. 
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5.2.2 ช่ือ (ภาษาไทย)   นางสาว ดวงใจ ลิมตโสภณ 
(ภาษาองักฤษ)   Miss Duangjai limtasopon 

คุณวฒิุการศึกษา  กศ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ) 
ตาํแหน่งวิชาการ  อาจารย ์
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต. 
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6. ผู้เช่ียวชาญทีป่รึกษาโครงการ 
ช่ือ (ภาษาไทย)  นาง อาํภาพร นามวงศพ์รหม 
(ภาษาองักฤษ)  Mrs. Ampaporn Namvongprom 
คุณวฒิุการศึกษา   Ph.D. (Nursing) 
 สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต. 
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โทรศพัท ์  02-997-2222-1445 

7. สถานทีเ่กบ็ข้อมูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  
8.  ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจัิย 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมี
ความสามารถ และมีวิจารณญาณในการปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ มีโลกทศัน์กวา้ง มีจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์และการสังคมดี ในการจดัการเรียน
การสอนเพ่ือใหไ้ดบ้ณัฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ไดย้ดึหลกัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํ
ได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง มีการออกแบบการจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอนและกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน มีการทบทวนความรู้ของนกัศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัก่อนการฝึกปฏิบติัการพยาบาลใน
สถานการณ์จริง มีการปฐมนิเทศและการสอนสาธิตทกัษะทางการพยาบาลเฉพาะอยา่งท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป่้วย 
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในห้องปฏิบติัการพยาบาลก่อนการข้ึนฝึกปฏิบติัการพยาบาลจริงกบั
ผูป่้วยในหอผูป่้วยเพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต, 2556) 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
นกัศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ (E-learning) การสืบคน้ขอ้มูลผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning: PBL) ในขณะเดียวกนั 
อาจารยผ์ูส้อนไดมี้การพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนการ
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สอนโดยใชส่ื้อออนไลน์ร่วมกบัการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนและการสอนผา่นส่ือ
อีเลคโทรนิกส์ โดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้าํช้ีแนะ ช่วยเหลือ และกระตุน้ใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งเตม็ศกัยภาพ (McCutcheon, Lohan, & Traynor, 2016; Nguyen, 2015; จิณพิชญช์า มะมม, 2555) 
 ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสอนท่ีผ่านมา พบว่าการ
เรียนโดยใชส่ื้อออนไลน์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบผสมผสานมีความเหมาะสมกบัการสอนทกัษะทางคลินิก
สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นสุขภาพ (undergraduate health professional) (McCutcheon, 
Lohan, & Traynor, 2016) กิจกรรมการมอบหมายงานผา่นส่ือออนไลน์ช่วยให้นกัศึกษามีเวลาในการคิด
วิเคราะห์งานและส่ือการสอนไดดี้กวา่การเรียนแบบบรรยาย ส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากไม่มี
ขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ีของการเรียนรู้ (Nguyen, 2015) การใชส่ื้อวิดิทศัน์ช่วยสอนทางการพยาบาล
ทาํให้นกัศึกษามีความรู้เพิ่มข้ึนจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถใชส่ื้อวิดิทศัน์ในการทบทวน
ความรู้ดว้ยตนเองโดยไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย (กนัตพร ยอดใชย, อารียว์รรณ อ่วมตานี, และ วิฑูรย ์สังฆ
รักษ,์ 2550) นกัศึกษามีความมัน่ใจในการปฏิบติัการพยาบาลมากข้ึน (อรสุภา จงัพานิช และอรชร ศรีไทร
ลว้น, 2558) ในส่วนของงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อวิดิทศัน์ เช่น การศึกษาผลของการให้ขอ้มูล
โดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ต่อความรู้และการปฏิบติัของผูป่้วยในการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีพบว่าส่ือวิดิ
ทศัน์สามารถเพ่ิมพนูความรู้และการปฏิบติัการป้องกนัการติดเช้ือของผูป่้วยได ้(ณัฐนนัท ์เกตุภาค วิลาวณัย ์
พิเชียรเสถียร และอารีวรรณ กลัน่กล่ิน, 2554) และส่ือการสอนออนไลน์มีความเหมาะสมในการส่ือสารเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความเป็นไปไดใ้นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(พงศธ์ารา วิจิตเวชไพศาล, 2555) การสอนทบทวนโดยใชค้อมพิวเตอร์สามารถพฒันาความรู้ ทกัษะการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษาและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ในระดบัมากท่ีสุด (จิณพิชญช์า มะมม, 2555) 

วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีการปฏิบติักบัมนุษย ์การจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาลจึง
จาํเป็นตอ้งพฒันานักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งควบคู่ไปกบัการใชศิ้ลปะทางการพยาบาลท่ีแสดงถึงความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลแก่
บุคคลอย่างเป็นองคร์วม ครอบคลุมกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ ในการปฏิบติัการพยาบาลกบัผูป่้วยเด็ก 
นกัศึกษาพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะทางการพยาบาลเด็กร่วมกบัมีความมัน่ใจในตนเองอยา่งมาก 
เน่ืองจากผูป่้วยเด็กไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็แต่เป็นเด็กท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยการพยาบาลท่ีนุ่มนวล 
ถูกตอ้งและแม่นยาํ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกลวัคนแปลกหนา้ของผูป่้วยเดก็ ทาํใหเ้ดก็แสดงปฏิกิริยาต่อตา้น 
ต่อสู้ ขดัขืนเม่ือได้รับกิจกรรมการพยาบาล อีกทั้งความคาดหวงัของพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวท่ี
ตอ้งการให้ผูป่้วยเด็กไดรั้บการดูแลจากพยาบาลท่ีมีความชาํนาญหรือเช่ียวชาญในการดูแลเด็ก จึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัศึกษาพยาบาลจะตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะทางการพยาบาลเด็กให้มีความแคล่วคล่อง 
ว่องไว และมีความชํานาญในทักษะหรือกิจกรรมการพยาบาลท่ีทาํให้กับเด็กเป็นอย่างดีก่อนการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในสถานการณ์จริงกบัผูป่้วยเด็กในโรงพยาบาล โดยเฉพาะทกัษะเก่ียวกบัการบริหารยา 
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การให้ยาทางปากและการฉีดยาในเด็ก ซ่ึงเป็นความผิดพลาดจากการให้ยาท่ีเป็นอุบติัการณ์ท่ีพบบ่อยใน
ผูป่้วยเดก็ โดยเฉพาะการคาํนวณขนาดของยา (Hughes & Edgerton, 2005)  
 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รายวิชา BNS 233 การ
พยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 จาํนวน 2 หน่วยกิต 2 (1-3-4) จึงไดก้าํหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี จาํนวน 1 
หน่วยกิต และมีการฝึกปฏิบติัการพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการจาํนวน 1 หน่วยกิต โดยเนน้ทกัษะการพยาบาล
เฉพาะอย่างท่ีจาํเป็นสําหรับการพยาบาลผูป่้วยเด็ก เพื่อเตรียมนักศึกษาพยาบาลให้มีความพร้อมทั้งดา้น
ความรู้และทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยเด็ก รวมทั้งสร้างความมัน่ใจในการทาํกิจกรรมการพยาบาล
ผูป่้วยเด็กท่ีพบบ่อยในสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล กระบวนการจดัการเรียนการสอนในห้องปฏิบติัการ
พยาบาลนั้นมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดท้บทวนความรู้จากรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การสอนสาธิตทกัษะการ
พยาบาลท่ีจาํเป็นสาํหรับผูป่้วยเดก็ในหอ้งปฏิบติัการโดยอาจารยผ์ูส้อน จากนั้นนกัศึกษาจะทดลองฝึกปฏิบติั
ทกัษะการพยาบาลดว้ยตนเองกบัหุ่นเสมือนจริงหรืออุปกรณ์ทางการแพทยจ์ริง หรืออาจฝึกปฏิบติัทกัษะการ
พยาบาลและสาธิตยอ้นกลบักบัเพื่อนนกัศึกษาภายใตก้ารดูแลให้คาํช้ีแนะจากอาจารยผ์ูส้อนจนนกัศึกษาเกิด
ความชาํนาญและมัน่ใจในการปฏิบติัทกัษะของตนเอง จากนั้นนกัศึกษาจึงสาธิตยอ้นกลบัเป็นรายบุคคลกบั
อาจารยผ์ูส้อนเพื่อประเมินและให้คาํแนะนาํ จนกระทัง่นกัศึกษาสามารถปฏิบติัทกัษะการพยาบาลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม โดยนกัศึกษาจะตอ้งผา่นกิจกรรรมการพยาบาลตามขอ้กาํหนดของรายวิชาอยา่งครบถว้น 
 จากกระบวนการฝึกปฏิบติัการพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการรายวิชา BNS 233 การพยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น 2 และการประเมินผลการเรียนการสอนรายวชิาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่มีจาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 หมุนเวียนฝึกปฏิบติัการพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการมากข้ึน ในขณะท่ีรูปแบบการสอนเดิมท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ทาํการสอนสาธิตทกัษะทางการพยาบาลแต่ละกิจกรรมการพยาบาลให้กบันักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
ประมาณ 12-15 คนนั้น ทาํให้นกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถติดตามการสอนของอาจารยผ์ูส้อนไดต้ลอด 
ตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนในการทบทวนทกัษะทางการพยาบาลดว้ยตนเองหรือกบักลุ่มเพื่อนนกัศึกษาซ่ึงอาจทาํให้
เกิดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลไดเ้น่ืองจากนกัศึกษาไม่
สามารถเช่ือมโยง หรือจดจาํขอ้มูลและขั้นตอนการสอนสาธิตของอาจารยผ์ูส้อนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ในขณะเดียวกนัอาจารยผ์ูส้อนการฝึกปฏิบติัทกัษะการพยาบาลในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงยงัคงใชรู้ปแบบการ
สอนเดิมตอ้งสอนสาธิตให้กบันักศึกษาท่ีหมุนเวียนฝึกปฏิบติัทกัษะพยาบาลในห้องปฏิบติัการโดยเฉล่ีย
ประมาณ 8-10 คร้ังต่อกิจกรรมการพยาบาล ทาํให้ตอ้งใชเ้วลาไปกบัการสอนสาธิตให้กบันกัศึกษามากกว่า
การใหค้าํช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนทกัษะทางการพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการพยาบาล 
 คณะผูว้ิจยัมีความเช่ือว่า การจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีนักศึกษาจาํนวนมากหมุนเวียนฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในห้องปฏิบติัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์รายวิชานั้น 
อาจารยผ์ูส้อนจาํเป็นตอ้งมีการออกแบบการสอนเป็นอย่างดี มีการเลือกใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยนกัศึกษาสามารถติดตามเน้ือหา ขั้นตอนการปฏิบติัพยาบาล และทาํแบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้จากส่ือการสอนไดต้ลอดเวลาในทุกสถานท่ีและทุกโอกาสโดยไม่จาํกดัเฉพาะในชั้นเรียน ดงันั้นการ
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ใชส่ื้อวิดิทศัน์ “การบริหารยาในเด็ก” ท่ีประกอบดว้ยศาสตร์ดา้นการบริหารยาในเด็กและวิดิทศัน์แสดง
ทกัษะการพยาบาลท่ีครอบคลุมถึง “การให้ยาทางปากและการฉีดยาในเด็ก” ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีจะ
สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการบริหารยาในเด็กของนกัศึกษาผา่นการสังเกต การ
ลอกเลียนแบบจากวิดิทศัน์ และการเช่ือมโยงความรู้จากการทาํแบบฝึกหัดทบทวน ท่ีนักศึกษาสามารถ
ทบทวนความรู้จากการดูส่ือวิดิทศัน์ไดต้ลอดเวลาท่ีนกัศึกษาตอ้งการ อนัจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ส่ือการสอนวิดิทศัน์ในการพฒันาทกัษะและความมัน่ใจในการ
ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยเด็กมากข้ึนในสถานการณ์จริง ในขณะเดียวกนั อาจารยผ์ูส้อนสามารถลดเวลาใน
การสอนสาธิตลงและเพ่ิมเวลาในการใหค้าํช้ีแนะนกัศึกษาในการปฏิบติัทกัษะการพยาบาลมากข้ึน  
9. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพฒันาส่ือวิดิทศัน์ เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” สาํหรับนกัศึกษาพยาบาลใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะก่อนและหลงัจากใชส่ื้อการสอนวิดิ

ทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็”  
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะโดยการใชรู้ปแบบการสอนวิธีเดิม

กบัการเรียนดว้ยส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็”  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลงัท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การ

บริหารยาในเดก็”  
10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ส่ือวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” สาํหรับนกัศึกษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถใชส้อน
เสริมในหอ้งปฏิบติัการและในคลินิก  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะของนกัศึกษาพยาบาลภายหลงัจากเรียนดว้ยส่ือ
การสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะของนกัศึกษาพยาบาลภายหลงัจากเรียนดว้ยส่ือ
การสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกวา่การสอนโดยใชรู้ปแบบเดิม 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอนและมีความมัน่ใจในการ
ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยเดก็มากข้ึน 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมในท่ีน้ีจะกล่าวถึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดั
การศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive 
theory) ของแบนดูรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
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พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ โดยผูส้อน
และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มีการ
จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้วลา และทุกสถานท่ี ตลอดจนการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต 
และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ (https://www.mwit.ac.th/~person/01-
Statutes/NationalEducation.pdf)  
แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้ 

การเรียนรู้คือกระบวนการท่ีทาํให้บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด ทกัษะ และความรู้สึก 
อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บประสบการณ์ การไดย้ิน การสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ การ
เรียนรู้ของเดก็และผูใ้หญ่แตกต่างกนั เดก็เกิดการเรียนรู้โดยการเรียนในหอ้งเรียน การซกัถาม ส่วนผูใ้หญ่
มกัเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม โดยทัว่ไปการเรียนรู้เกิดข้ึนจากปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน โดย
ผูส้อนมกัเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้าง
เง่ือนไข และสถานการณ์การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน เช่น สร้างความเป็นกนัเอง ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา 
โดยผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

การเรียนรู้ ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล อนัเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ โดยพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางจิตวิทยา
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) ซ่ึงกล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจาก
ความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า กบัการตอบสนองของบุคคล เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้วางเง่ือนไข
แบบคลาสสิก หรือแบบส่ิงเร้าและ ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระทาํ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive theory) อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นผลของ
กระบวนการคิด ความเขา้ใจ การรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ ผสมผสานกบัประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาของ
บุคคล การผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์ท่ีไดรั้บในปัจจุบนักบัประสบการณ์ในอดีตจาํเป็นตอ้งอาศยั
กระบวนการทางปัญญาเขา้มามีอิทธิพลในการเรียนรู้ 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning เtheory) ของแบนดูรา (McLeods, 
2016) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง (Responses) และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม โดยแบนดูราเช่ือว่าการ
เรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ (Modeling) 
ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มในสังคม โดยสาเหตุสาํคญัของการเรียนรู้ดว้ยการ
สงัเกต คือ การเลือกสงัเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้โดยเฉพาะ และตอ้งมีการเขา้รหสั (Encoding) ในความทรง
จาํระยะยาวไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย 1) การใส่ใจ (Attention) โดยการ
สงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบ 2) การจดจาํ (Retention) พฤติกรรมของตวัแบบไวใ้นความทรงจาํระยะยาว 
ผูท่ี้สามารถอธิบายพฤติกรรมหรือจดจาํคาํพดู พฤติกรรม และภาพตวัแบบท่ีจดจาํไดดี้จะสามารถเรียนรู้ได้
ดีกว่าผูท่ี้จดจาํไดน้อ้ย 3) การแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียน
แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีจดจาํไว ้ซ่ึงในกระบวนการน้ีตอ้งอาศยักระบวนการทางปัญญา (Cognitive 
process) ความพร้อมทางดา้นร่างกายและทกัษะท่ีจาํเป็นในการเลียนแบบของผูส้ังเกต จึงทาํใหก้ารแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป ผูส้ังเกตบางคนอาจจะทาํไดดี้กว่าตวัแบบหรือผู ้
สงัเกตบางคนสามารถเลียนแบบไดเ้หมือนจริง ในขณะท่ีบางคนก็อาจทาํไดไ้ม่เหมือนกบัตวัแบบเพียงแต่
คลา้ยคลึงเท่านั้น หรือบางคนอาจจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเลยก็ได ้และ 4) การจูงใจ 
(Motivation) เป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีสังเกตและจดจาํไว ้เช่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ หรือผลเสียท่ีจะไดรั้บจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ  

ในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา นั้น ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
รับรู้ส่ิงเร้า และสร้างรหัสหรือกาํหนดสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีสังเกตไวใ้นความจาํระยะยาว และเรียกใชไ้ด้
เม่ือตอ้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ นอกจากน้ีผูเ้รียนจะตอ้งสามารถประเมินการเลียนแบบ และ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดด้ว้ย โดยตวัแบบท่ีใชส้าํหรับการลอกเลียนแบบนั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นตวั
แบบท่ีมีชีวิต แต่อาจส่ิงเร้าท่ีเป็นตวัสัญลกัษณ์ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์หรือ คาํบอกเล่าดว้ยคาํพูด หรือ
ขอ้มูลท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ทางดา้นพฤติกรรม ความคิด ทกัษะ และเจตคติของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการไดรั้บประสบการณ์ การ
ไดย้ิน การสัมผสั การอ่าน และการใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรู้เพื่อการพฒันาความคิด ทกัษะ และเจตคติ 
ของบุคคลน้ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองของบุคคลร่วมกบัอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ในอดีต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย การสังเกต การจดจาํ 
การลอกเลียนพฤติกรรม และแรงจูงใจท่ีเกิดจากการการรับรู้ถึงประโยชน์หรือผลเสียท่ีจะได้รับ ซ่ึง
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยเฉพาะทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของแบนดูราน้ี มีความสอดคลอ้ง
กบัการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัการทางการพยาบาลสาํหรับนกัศึกษาพยาบาล ท่ีกระบวนการเรียนรู้เกิด
จากการสังเกต จดจาํ และลอกเลียนพฤติกรรมของตวัแบบ รวมทั้งแรงจูงใจของผูเ้รียนท่ีตอ้งการฝึกฝน
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และพฒันาทกัษะของตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบติัทกัษะทางการ
พยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมในสถานการณ์จริง  
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กนัตพร ยอดใชย, อารียว์รรณ อ่วมตานี, และ วิฑูรย ์สังฆรักษ ์(2550) ไดศึ้กษาผลการใชส่ื้อวีดิ
ทศัน์คาราโอเกะ เร่ืองหลกัการพยาบาลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อความรู้ของนกัศึกษาพยาบาล
ชั้นปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการทดลอง จาํนวน 42 ราย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) ส่ือวีดิทศัน์คาราโอเกะ เร่ืองหลกัการพยาบาลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดท่ีพฒันาโดยคณะผูว้ิจยั และ 2) แบบทดสอบความรู้เร่ืองหลกัการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอด
เลือด และแบบประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อ เคร่ืองมือวิจยัทั้งหมดผา่นการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเท่ียงของ
สัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.86 และ 0.82 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการให้นักศึกษาพยาบาลทบทวน
บทเรียนดว้ยส่ือวีดิทศัน์คาราโอเกะในชั้นเรียนโดยใชเ้วลาประมาณ 15 นาที พบว่า การใหค้วามรู้โดยใช้
บทเรียนผ่านส่ือวีดิทศัน์คาราโอเกะท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวร่วมกบัดนตรีและเสียงเพลง ความรู้เร่ืองการ
พยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด และมีเน้ือเพลงแสดงท่ีจอคอมพิวเตอร์ มีการ highlight เน้ือเพลง
ตามจงัหวะของดนตรี ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีจะเรียนรู้และจดจาํซ่ึงส่งผลให้
คะแนนเฉล่ียความรู้ของนกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ และ
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อวีดิทศัน์คาราโอเกะในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ในดา้นการ
นาํไปใชใ้นการทบทวนความรู้ดว้ยตนเองไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ง่วงนอน การกระตุน้การเรียนรู้ 
ความง่ายต่อความเขา้ใจ และความเหมาะสมของเวลา ตามลาํดบั  

อภิสรา จงัพานิช และอรชร ศรีไทรลว้น (2558) ทาํการวิจยัก่ึงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใชว้ีดิ
ทศัน์แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนัต่อความมัน่ใจในการปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วยและความพึง
พอใจของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช โดยใชก้รอบ
แนวคิดทฤษฎีความสามารถของตนเองของแบนดูร่า และทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม เปรียบเทียบความ
มัน่ใจในการปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วย ของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชว้ีดิทศัน์
แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนัร่วมกับการสอนปกติ กลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 
จาํนวน 140 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองโดยการจบัคู่ (Matched subjects) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
วิจัยประกอบด้วย ส่ือวิดิทัศน์แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนั แบบสอบถามความมั่นใจในการ
ปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วย และแบบสอบถามความพึงพอใจของการใชว้ีดิทศัน์แบบแผนการดูแล
ผูป่้วยประจาํวนัในการเรียนการสอนภาคปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วย ซ่ึงผา่นการตรวจ สอบความตรง
ตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิและมีค่าความเท่ียงไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ ครอนบาค เท่ากบั 0.87 และ 
0.95 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที ผลการวิจยั
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พบว่า คะแนนเฉล่ียความมัน่ใจในการปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 
หลงัใชว้ีดิทศัน์แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนัร่วมกบัการสอนตามปกติ สูงกว่าก่อนใชว้ีดิทศัน์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชว้ีดิทศัน์แบบแผนการดูแลผูป่้วยประจาํวนัใน
การเรียนการสอนภาคปฏิบติัการพยาบาลบนหอผูป่้วยระดบัปานกลาง ( X = 3.39, SD.= 0.68) 

ณัฐนนัท ์เกตุภาค วิลาวณัย ์พิเชียรเสถียร และอารีวรรณ กลัน่กล่ิน (2554) ศึกษาผลของการให้
ขอ้มูลโดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ต่อความรู้และการปฏิบติัของผูป่้วยในการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล โดย
ศึกษาใน ผูป่้วยท่ีมีอายรุะหว่าง 18-60 ปีท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึง จาํนวน 50 ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 25 ราย โดยใชว้ิธีการจบัคู่ เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย ส่ือ
วิดิทศัน์เร่ือง “การป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลของผูป่้วย” แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบวดั
ความรู้ แบบบนัทึกการสังเกตและแบบสอบถามการปฏิบติั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
จากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน ไดค่้าดชันีความตรงตามเน้ือหาของแบบวดัความรู้ แบบบนัทึกการสังเกต 
และแบบสอบถามการปฏิบัติเท่ากับ 0.9,1.0 และ1.0 ตามลาํดับ ค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความรู้
แบบสอบถามการปฏิบติัและการสังเกตไดเ้ท่ากบั 0.8,0.7 และ1 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา สถิติทดสอบค่าที และสถิติแอนโควา ผลการวิจยัพบว่าหลงัไดรั้บขอ้มูลผา่นส่ือวีดิทศัน์ กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และการปฏิบติัเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และ
มากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึงผลการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การใหข้อ้มูล
โดยใชส่ื้อวีดิทศัน์มีผลทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้และปฏิบติัการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลไดถู้กตอ้ง 

ทองปาน บุญกุศล ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ์ สมใจ พุทธาพิทกัษ์ผล และวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 
(2555) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนต่อความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบติังานของนักศึกษาพยาบาล โดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววดัก่อน
และหลงัการทดลอง (One group pre-posttest) ทาํการศึกษาในนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท จาํนวน 30 คน มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการถ่ายโยง
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน 1) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 2) การฝึก
ปฏิบติัการใชค้วามรู้ 3) การถ่ายโยงความรู้ และ 4) การสร้างความใฝ่เรียนรู้ โดยการใชค้าํถามกระตุน้ให้
ผูเ้รียนพยายามเช่ือมโยงความรู้เดิมเพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่ การใหผู้เ้รียนพยายามถ่ายโยงส่ิงท่ีเรียน
ในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียนในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั เช่น การนาํทกัษะหรือองค์ความรู้จาก
สถานการณ์หน่ึงไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนท่ีมีบริบทแตกต่างจากสถานการณ์เดิม การให้ความสําคญักบั
การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา การเกบ็จดจาํและการนาํไปใช ้เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ และแบบประเมินทกัษะปฏิบติัทางการพยาบาล ตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ แบบทดสอบวดั ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ไดค่้า 
IOC 0.8-1 ค่า KR-20 เท่ากบั 0.91 แบบประเมินทกัษะปฏิบติัในเร่ืองการใส่สายใหอ้าหารและการใส่สาย
สวนปัสสาวะมีการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและตรวจหาค่าความเท่ียงโดยใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอ
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นบาค ไดค่้าความเท่ียงเท่ากบั 0.80 และ 0.78 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและค่าสถิติที (t-test) ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบติังานของนกัศึกษาพยาบาลหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

มุกดา หนุ่ยศรี (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารการสอน ส่ือเสริม การ
สอนเสริมแบบเขม้ การเรียนการสอนและคุณภาพส่ือการสอน จาํนวน 78 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
เอกสารการสอน 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ือเสริม 4) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอน
เสริมแบบเขม้ และ 5) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคุณภาพส่ือการสอน 
เคร่ืองมือวิจยัน้ีผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและการหาค่าความเท่ียง ไดค่้าสัมประสิทธ์ิครอน
บาคแอลฟาของแบบสอบถามส่วนท่ี 2, ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เท่ากบั 0.82, 0.80 และ 0.88 ตามลาํดบั 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
เน้ือหา ผลการศึกษามีดงัน้ี 1) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนในระดบัมาก ไดแ้ก่ เน้ือหามี
ความทันสมัย กระชับและชัดเจน กิจกรรมท้ายเร่ืองทาํให้เข้าใจเน้ือหาและตอบได้ชัดเจน  แบบ
ประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ และนกัศึกษาไดรั้บความรู้และสามารถนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้2) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือเสริมในระดบัปานกลางและพึงพอใจต่อการ
สอนเสริมแบบเขม้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3) นักศึกษาเสนอแนะให้ทาํส่ือท่ีมีทั้งภาพและเสียง 
รวมทั้งการจดัสอนเสริมแบบเขม้ การเก็บคะแนนโดยมอบหมายใหท้าํกิจกรรมประจาํชุดวิชา รวมทั้งการ
สรุปเน้ือหาแต่ละหน่วยลงในเวบ็ไซด ์

พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล (2555) ไดพ้ฒันาส่ือการสอนทางคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพใน ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและความเป็นประโยชน์ของส่ือการ
สอน โดยทาํการศึกษาในนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 จาํนวน 83 คน และพยาบาลเวชบาํบดัวิกฤตทัว่ประเทศ 
จาํนวน 35 คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย แบบกิจกรรมและแบบสอบวินิจฉัย แบบสอบถามปลายเปิด
และบนัทึกขอ้มูลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า มีผูส้นใจเขา้เรียนผ่านระบบออนไลน์จนส้ินสุด
กระบวนการเรียนรู้เป็นนกัศึกษา แพทยช์ั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 71.55 และพยาบาลเวชบาํบดัวิกฤต ร้อยละ 62.50 
ผลการประเมินประสิทธิภาพส่ือท่ีพฒันาข้ึนจากแบบทดสอบและแบบคาํถามปลายเปิดพบว่า มีความ 
เหมาะสมในการใช้ส่ือสาร เพื่อการเรียนรู้ และมีความเป็นไปไดใ้นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง เคร่ืองมือมีความเป็นปรนัย มีคุณภาพในด้านความตรงตาม
โครงสร้าง ความตรงตามสภาพ ความเท่ียงดา้นความสอดคลอ้งภายใน ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และคะแนนพฒันาการสูงข้ึน นกัศึกษาแพทยแ์ละพยาบาลเวชบาํบดัวิกฤต มีความนิยมต่อส่ือการสอนท่ี
พฒันาข้ึนในระดบัปานกลาง ถึงดีมาก 
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สิริรัตน์ ฉตัรชยัสุชา นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวรวรรณ วาณิชยเ์จริญชยั (2554) ไดศึ้กษาผลของ
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์การให้สารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํต่อความสามารถในการให้สารนํ้ าทางหลอด
เลือดดาํของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 โดยทาํการวิจยัก่ึงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของ
นกัศึกษาพยาบาลในการใหส้ารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํระหว่างกลุ่มทดลองท่ีใชส่ื้อการสอนอิเลก็ทรอนิกส์
การให้สารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํกับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวิธีแบบเดิมโดยการสอนสาธิตและสาธิต
ยอ้นกลบั และศึกษาความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนอิเลก็ทรอนิกส์การให้สารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํ
ในกลุ่มทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จาํนวน 135 คน มีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย ไดก้ลุ่มควบคุมจาํนวน 71 คนและ
กลุ่มทดลองจาํนวน 64 คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ยแบบประเมินความสามารถการให้สารนํ้ าทาง
หลอดเลือดดาํและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การใหส้ารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < .01) และกลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจต่อการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัดี 
12. ระเบียบวธีิการวจัิย  

12.1 ประเภทของการวิจัย การวิจยัก่ึงทดลอง แบบกลุ่มสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(pre-test –post-test control group design) 

12.2 ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง แบบสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง เพื่อพฒันาส่ือวิดิทศัน์ เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียนรู้โดยการใชรู้ปแบบการสอนวิธีเดิมกบันกัศึกษาท่ีเรียนรู้โดยการใชส่ื้อ
การสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็”  

12.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาพยาบาลหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 
จาํนวน 148 คน  

การคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาคร้ังน้ีมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบติั
ดงัน้ี คือ  

1. เป็นนักศึกษาพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัรังสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา BNS 233 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 (กลุ่ม 01 และกลุ่ม 02) ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมใน
งานวิจยั จาํนวน 120 คน โดยจาํแนกเป็นกลุ่มควบคุมท่ีมีการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนวิธีเดิม และกลุ่ม
ทดลองท่ีมีการเรียนรู้โดยการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” จาํนวนกลุ่มละ 60 คน 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัดาํเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยจดัใหน้กัศึกษา กลุ่ม 02 ท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชา BNS 233 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 ระหว่าง
วนัท่ี 20 มีนาคม 2560-วนัท่ี 7 เมษายน เป็นกลุ่มควบคุม และนกัศึกษากลุ่ม 01 ท่ีมีการเรียนการสอนรายวิชา 
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BNS 233 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 ระหว่างวนัท่ี 17 เมษายน2560-วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 เป็นกลุ่ม
ทดลอง โดยคณะผูว้ิจัยจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาในกลุ่มควบคุมให้เสร็จส้ินก่อน
การศึกษาในกลุ่มทดลอง เพื่อป้องกนัอคติท่ีอาจเกิดข้ึนในการวิจยั ( contamination bias) จากการท่ีกลุ่ม
ควบคุมไดรั้บขอ้มูลหรือการปฏิบติัเช่นเดียวกบักลุ่มทดลอง  

3. นกัศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองสามารถเขา้ถึงส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาใน
เดก็” พร้อมกนั โดยคณะผูว้ิจยัจะเปิดระบบการสอนออนไลน์ พร้อมอธิบายวิธีการใชส่ื้อวิดิทศัน์ รวมทั้งการ
ดาวน์โหลดขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของนกัศึกษา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนของนกัศึกษาใน
กลุ่มควบคุม เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัระหว่างนกัศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(cointervention-bias)  

12.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูลวจัิย 
12.4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย1) ส่ือวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 2) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก ท่ีประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก และแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเด็ก 
และ3) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาข้ึนจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลใน
การบริหารยาในเดก็ ดงัน้ี 

1. ส่ือวดิิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” ประกอบด้วย  
1.1 เน้ือหา “การบริหารยาในเดก็” ท่ีเนน้สาระสาํคญัเก่ียวกบั หลกัการใหย้าในเด็ก วิธีการใหย้า

ทางปาก การให้ยาทางสายยางให้อาหารและการฉีดยาในเด็ก ซ่ึงจดัทาํในรูปส่ือการสอน power point 
ประกอบเสียง  

1.2 วิดิทศัน์สอนสาธิตท่ีมีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบและมีตวัอกัษรดงัน้ี 
1.2.1 วิดิทศัน์เร่ือง “การใหย้ากินในเดก็”  
1.2.2 วิดิทศัน์เร่ือง “การฉีดยาในเดก็”  

  โดยมีขั้นตอนการพฒันาส่ือ power point ประกอบเสียง และวีดิทศัน์ ดงัน้ี  
1. ขั้นเตรียมการผลิต คณะผูว้ิจยัประชุมปรึกษาเก่ียวกบัการจดัทาํ เน้ือหา บทวิดิทศัน์ 

ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนและทีมงานผลิตส่ือวิดิทศัน์ เพื่อเตรียมความพร้อมดา้น
เจา้หนา้ท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ และสถานท่ี ก่อนจดัทาํส่ือ power point ประกอบเสียง และวีดิ
ทศัน์ เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” พร้อมทั้งทาํความเขา้ใจร่วมกนัในขั้นตอนการผลิตส่ือ การแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน ตารางเวลาปฏิบติังาน จนคณะผูว้ิจยัและทีมงานผลิตรายการส่ือวิดิทศัน์มีความเขา้ใจ
ตรงกนั โดยคณะผูว้ิจยัตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นเน้ือหาส่ือการสอน power point ประกอบเสียงและวิดิทศัน์
เก่ียวกบัการฉีดยาในเด็กให้พร้อม มีการซกัซอ้มทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนของทกัษะการพยาบาลท่ีใช้
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ในการสอนสาธิตการให้ยากินและการฉีดยาในเด็ก จนคณะผูว้ิจยัมีความเห็นตรงกนัก่อนดาํเนินการผลิต
รายการ 

2. ขั้นผลิตรายการ คณะผูว้ิจยัและทีมงานผลิตส่ือวิดิทศัน์ จดัเตรียมความพร้อมของวสัดุ 
อุปกรณ์และสถานท่ีใหพ้ร้อม คณะผูว้ิจยัและทีมงานซกัซอ้มทาํความเขา้ใจเก่ียวกบับทวิดิทศัน์และขั้นตอน
การสาธิตจนเขา้ใจตรงกัน ทีมงานทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการถ่ายทาํจริง ในขณะท่ีมีการ
บนัทึกรายการหากคณะผูว้ิจยัหรือทีมงานพบขอ้บกพร่องจากการถ่ายทาํวิดิทศัน์ท่ีตอ้งแกไ้ข เป็นขอ้ตกลง
ร่วมกนัวา่คณะผูว้ิจยัและทีมงานจะทาํการบนัทึกภาพใหม่ทนัที 

3. ขั้นหลงัการผลิตรายการ คณะผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญจากศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนและ
ทีมงานผลิตส่ือวิดิทศัน์ นาํภาพท่ีบนัทึกไวม้าพิจารณาจดัลาํดบัและตดัต่อเน้ือหาให้ไดข้ั้นตอนตามบทวิดิ
ทศัน์ท่ีจดัทาํไว ้พร้อมทั้งทาํการบนัทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบอ่ืนๆ ลงในส่ือวีดิทศัน์ 
และ power point ตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของส่ือวีดิทศัน์ และpower point ประกอบเสียงอีกคร้ัง ใน
กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องคณะผูว้ิจยัและผูเ้ช่ียวชาญจากศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนและทีมงานผลิตส่ือวิดิ
ทศัน์จะร่วมกนัพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขจนส่ือวิดิทศัน์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์และครบถว้น 

4. คณะผูว้ิจยันาํส่ือวิดิทศัน์และ power point ท่ีพฒันาข้ึนไปทดสอบความตรงตามเน้ือหา 
และการใชภ้าษากบัผูท้รงคุณวุฒิทางการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น จาํนวน 3 คนพร้อมทั้งนาํขอ้คิดเห็นจาก
ผูท้รงคุณวฒิุมาพิจารณาปรับแกไ้ขตามความเหมาะสม 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเกีย่วกบัการบริหารยาในเด็ก ประกอบดว้ย 
2.1. แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาและประสบการณ์

การเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการใชส่ื้อวิดิทศัน์ “การบริหารยาในเด็ก” ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุเกรด
เฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เกรดเฉล่ียรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ประสบการณ์การใชส่ื้อการสอนโดยระบบออนไลน์ จาํนวนคร้ังของการเขา้ดูส่ือ 

power point ประกอบเสียง และวีดิทศัน์ “การบริหารยาในเด็ก” หรือส่ือการสอนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั “การ
บริหารยาในเด็ก” ก่อนการเขา้ชั้นเรียน และจาํนวนคร้ังของการเขา้ดูส่ือ power point ประกอบเสียง และวีดิ
ทศัน์ “การบริหารยาในเด็ก” หรือส่ือการสอนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั “การบริหารยาในเด็ก” ระหว่างการเรียนจน
เสร็จส้ินการเรียนในหัวขอ้การบริหารยาในเด็ก แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี คณะผูว้ิจยัจะนาํมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 

2.2. แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก เป็นแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารยาในเด็กท่ีครอบคลุมถึง หลกัการใหย้าในเด็ก การใหย้าทางปาก การใหย้าทางสายยางใหอ้าหารและ
การฉีดยาในเด็ก ลกัษณะของแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
(Multiple choice) มี 4 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัหลกัการใหย้าในเด็ก จาํนวน 5 
ขอ้ การให้ยาทางปาก จาํนวน 10 ขอ้ การให้ยาทางสายยางให้อาหารจาํนวน 2 ขอ้ และการฉีดยาในเด็ก 
จาํนวน 13 ขอ้ มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน 
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แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็กมีคะแนนโดยรวมคิดเป็น 30 คะแนน มีการแบ่งระดบั
ผลสมัฤทธ์ิตามค่าคะแนนดงัน้ี 

ค่าคะแนน 24-30 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าคะแนน 21-23 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัดี 
ค่าคะแนน 18-20 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัพอใช ้
ค่าคะแนน 15-17 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัอ่อน 
ค่าคะแนนตํ่ากวา่ 15 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 2.3  แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ เป็นแบบประเมินการรับรู้ของนกัศึกษาต่อ
ทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเด็กของตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผูต้อบแบบประเมินดว้ยตนเอง (self-
report) ลกัษณะของแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเด็กเป็นแบบตวัเลือก (Likert scale) 
จาํนวน 15 ขอ้คาํถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัทกัษะการปฏิบติัในการเตรียมยา จาํนวน 7 ขอ้ และ
ทกัษะการปฏิบติัในการใหย้าเด็กยา จาํนวน 8 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัคือ ปฏิบติัไดใ้น
ระดบัดีมาก (5 คะแนน) ปฏิบติัไดใ้นระดบัดี (4 คะแนน) ปฏิบติัไดใ้นระดบัปานกลาง (3 คะแนน) ปฏิบติัได้
ในระดบันอ้ย (2 คะแนน) และปฏิบติัไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการ
บริหารยาในเดก็มีคะแนนโดยรวมคิดเป็น 75 คะแนน และมีเกณฑก์ารจดัระดบัค่าคะแนน ดงัน้ี 

ค่าคะแนน 60-75 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าคะแนน 53-59 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัดี 
ค่าคะแนน 45-52 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัพอใช ้
ค่าคะแนน 38-44 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัอ่อน 
ค่าคะแนนตํ่ากวา่ 38คะแนน จดัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ส่ือการสอนวิดิทัศน์เร่ือง “การบริหารยาใน
เด็ก” เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิทศันใ์นดา้นเน้ือหาบทเรียน ดา้น
คุณภาพส่ือการสอน และประโยชน์ของการนาํไปใช ้โดยนกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินความพึงพอใจดว้ยตนเอง 
(self-report) ลกัษณะแบบประเมินเป็นแบบตวัเลือก (Likert scale) จาํนวน 20 ขอ้คาํถาม ประกอบดว้ยขอ้
คาํถามดา้นเน้ือหาบทเรียน จาํนวน 5 ขอ้ ดา้นคุณภาพส่ือการสอน จาํนวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ของการ
นาํไปใช ้จาํนวน 10 ขอ้ มีเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดบัคือ พึงพอใจมากท่ีสุด (5 คะแนน) พึงพอใจมาก (4 
คะแนน) พึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) พึงพอใจนอ้ย (2 คะแนน) และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) โดย
นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินความพึงพอใจดว้ยตนเอง (self-report) มีการแบ่งระดบัค่าคะแนนความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์ เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียคะแนนระหวา่ง 4.00-5.00 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียคะแนนระหวา่ง 3.00-3.99 คะแนน จดัอยูร่ะดบัพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียคะแนนระหวา่ง 2.00-2.99 คะแนน จดัอยูร่ะดบัพึงพอใจปานกลาง 
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ค่าเฉล่ียคะแนนระหวา่ง 1.00-1.99 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนนตํ่ากวา่ 1.00 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและการหาค่าความเทีย่งของเคร่ืองมือ 
คณะผูว้ิจยันาํ 1) แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก 2) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัการ

บริหารยาในเดก็ และ3) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์ “การบริหาร
ยาในเด็ก” ไปตรวจความตรงตามเน้ือหาและความเขา้ใจดา้นภาษา โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิทางการพยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น จาํนวน 3 คน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก แบบประเมิน
ทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ และแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิ
ทศัน์ ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ จากนั้นจึงนาํไปตรวจหาค่าความเท่ียงกบันกัศึกษาพยาบาลจาํนวน 30 
คน ตรวจสอบค่าความเท่ียงของแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็ก โดยใชว้ิธี ของคูเดอร์ ริชารดส์ัน 
KR-20 และตรวจสอบค่าความเท่ียงของแบบประเมินทักษะการปฏิบัติการบริหารยาในเด็ก และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์ “การบริหารยาในเด็ก” โดยวิธีครอนบาค 
โดยยอมรับค่าความเท่ียงของค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอบบาค ท่ีเท่ากบัหรือมากกว่า 0.70 เน่ืองจากเป็น
แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนเป็นคร้ังแรก 

12.5 วธีิการดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2560 

โดยทาํการเก็บขอ้มูลหลงัไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกรรมการจริยธรรม
ในการทาํวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคณะผูว้ิจยัจะดาํเนินการ
เก็บขอ้มูลจากนักศึกษากลุ่มควบคุมท่ีมีการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนวิธีเดิมก่อนจากนั้นจึงเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้โดยการใช้ส่ือการสอนวิดิทัศน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 
ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

12.5.1 เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมติัดาํเนินการต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัรังสิตและคณะกรรมการจริยธรรมในการทาํวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

12.5.2 ขอความร่วมมือจากนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา BNS 233 การ
พยาบาลเดก็และวยัรุ่น 2 โดยเขา้พบนกัศึกษาเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของกระบวนการวิจยั การมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการเขา้ร่วมการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมทั้ งการพิทกัษ์สิทธิของ
นกัศึกษาในการเขา้ร่วมโครงการวิจยั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั
และนาํเสนอผลการวิจยัในภาพรวม การเขา้ร่วมโครงการวิจยัของนักศึกษาเป็นไปตามความสมคัรใจของ
นกัศึกษา ไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาแต่อยา่งใด นกัศึกษามีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วม
หรือไม่เขา้ร่วมในโครงการวิจยั และนกัศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัสามารถถอนตวัหรือขอยติุการ
เขา้ร่วมโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัจะไดรั้บคาํช้ีแจงให้ตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในขั้นตอนของการวิจยัอย่างครบถว้น เพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งแม่นยาํและ
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นกัศึกษาท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัจะตอ้งลงนามยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัตามเอกสารท่ีคณะผูว้ิจยั
มอบให ้

ขั้นตอนการวจัิยทดลอง 
กลุ่มควบคุม (ใชรู้ปแบบการสอนวิธีเดิม)  
1. นกัศึกษาเขา้รับการปฐมนิเทศรายวิชาและทาํแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็กและแบบ

ประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ ก่อนการเรียนหวัขอ้ “การบริหารยาในเดก็” (pre-test) 
2. ในชัว่โมงการฝึกปฏิบติัทกัษะ“การบริหารยาในเด็ก” อาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการสอนตามรูป

แบบเดิมท่ีประกอบดว้ย การสอนสาธิตเก่ียวกบัการใหย้าในเดก็ จากนั้นจึงใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัทบทวนดว้ย
ตนเองหรือฝึกปฏิบติักบัเพื่อนเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารยผ์ูส้อนคอยให้คาํช้ีแนะในกรณีท่ีนักศึกษามีขอ้สงสัย
หรือปฏิบติัทกัษะไม่ถูกตอ้ง เม่ือนักศึกษามีความมัน่ใจในทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลของตนเองแลว้ 
นกัศึกษาจะทาํการสาธิตยอ้นกลบัเป็นรายบุคคลกบัอาจารยผ์ูส้อน โดยอาจารยผ์ูส้อนจะทาํการประเมินผล
และใหค้ะแนนเสร็จส้ินเป็นการสอบปฏิบติัทกัษะ“การบริหารยาในเด็ก” โดยนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งสอบให้
เสร็จส้ินภายในชัว่โมงท่ี 10 

3. นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนทาํแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารยาในเด็ก และประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเด็ก และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
สอนเร่ือง “การบริหารยาในเดก็” ดว้ยตนเอง (post-test) โดยใชรู้ปแบบเดิม 

4. นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนสามารถเขา้ถึงส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” 
ไดเ้ม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติั“การบริหารยาในเด็ก” โดยคณะผูว้ิจยัจะเปิดระบบเพ่ือให้
นกัศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองสามารถเขา้ถึงส่ือวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” ไดเ้ม่ือการเก็บ
ขอ้มูลในกลุ่มควบคุมเสร็จส้ิน 

กลุ่มทดลอง (ใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็”) 
1. นกัศึกษาเขา้รับการปฐมนิเทศรายวิชาและทาํแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเด็กและแบบ

ประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ ก่อนการเรียนหวัขอ้ การบริหารยาในเดก็ (pre-test) 
2. คณะผูว้ิจยันาํเสนอ ส่ือการสอน power point ประกอบเสียง และส่ือวิดิทศัน์ท่ีจดัทาํข้ึน พร้อม

อธิบายวิธีการใชส่ื้อวิดิทศัน์ผา่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลยัรังสิต และให้นกัศึกษา
ซักซ้อมวิธีการเขา้ถึงส่ือวิดิทศัน์ การดาวน์โหลดขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของนักศึกษา จน
นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีการเขา้ถึงส่ือการสอนวิดิทศัน์ การบริหารยาในเด็กดว้ย
ตนเองอยา่งถูกตอ้ง 

3. นกัศึกษาทาํการศึกษาส่ือการสอน power point ประกอบเสียง และส่ือวิดิทศัน์ดว้ยตนเองอยา่ง
นอ้ย 2 คร้ัง ก่อนเขา้ชั้นเรียนในห้องปฏิบติัการ พร้อมทั้งบนัทึกขอ้สงสัยหรือคาํถามท่ีพบขณะดูส่ือ power 
point ประกอบเสียงและส่ือวิดิทศัน์ เพื่อนาํมาซกัถามขอ้สงสยักบัอาจารยผ์ูส้อน 
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4. ในชั่วโมงการฝึกปฏิบติัทกัษะ“การบริหารยาในเด็ก” คณะผูว้ิจยัซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนสรุป
สาระสําคญัของเน้ือหาและวิธีการบริหารยาในเด็กให้นักศึกษา เป็นเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามขอ้สงสัยก่อนให้นักศึกษาฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองโดยขณะทาํการฝึกปฏิบติัดว้ย
ตนเอง นกัศึกษาสามารถศึกษาทบทวนจาก power point ประกอบเสียง และส่ือวิดิทศัน์ไดต้ลอดเวลาฝึก
ปฏิบติัการพยาบาล โดยขอความร่วมมือจากนกัศึกษาในการบนัทึกจาํนวนคร้ังของการดูส่ือวิดิทศัน์เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการอภิปรายผลการวิจยั 

5. ในกรณีท่ีนักศึกษาดูส่ือวิดิทศัน์แลว้ มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการคาํช้ีแนะจากอาจารย ์นักศึกษา 
สามารถซกัถาม ขอคาํแนะนาํจากอาจารย ์โดยสาธิตยอ้นกลบักบัอาจารยผ์ูส้อนไดต้ลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาล ทั้งน้ีนกัศึกษามีเวลาในการฝึกปฏิบติัทกัษะการบริหารยาในเด็กในห้องปฏิบติัการ โดย
ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัทกัษะการบริหารยาในเดก็จาํนวน 6 ชัว่โมง 

6. นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัทกัษะการบริหารยาในเด็ก จนเกิดความมัน่ใจและมีความพร้อมในการสอบ
เพื่อประเมินทกัษะการบริหารยาในเด็ก สามารถสอบกบัอาจารยผ์ูส้อนไดใ้นชัว่โมงท่ี 7-10 สาํหรับนกัศึกษา
ท่ียงัไม่มีความพร้อมสามารถฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองต่อไปในระหว่างท่ีเพื่อนนกัศึกษาทาํการสอบกบัอาจารย์
ผูส้อน ทั้งน้ี นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งสอบใหเ้สร็จส้ินภายในชัว่โมงท่ี 10 

7. นกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนทาํแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารยาในเด็ก และประเมินทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเด็ก และความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ
ใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” ดว้ยตนเอง (post-test)  

8. คณะผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อนสังเกตและบนัทึกขอ้คาํถาม หรือขอ้สงสัย รวมทั้งพฤติกรรมของ
นักศึกษาในภาพรวม ทั้งขณะอยู่ในชั้นเรียน ระหว่างการสาธิตยอ้นกลบั และระหว่างการสอบปฏิบติัการ
พยาบาล รวมทั้งคาํแนะนาํช้ีแนะท่ีคณะผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อนแนะนาํนกัศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ
วิจยัและการพฒันาส่ือวิดิทศัน์ใหมี้คุณภาพต่อไป 

12.6 การดําเนินการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
12.6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการใชส่ื้อ

วิดิทศัน์ “การบริหารยาในเดก็” โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะก่อนและหลงัจากใชส่ื้อ

การสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” ในกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติ t-dependence test 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้และดา้นทกัษะโดยการใชรู้ปแบบการ

สอนวิธีเดิมกบัการเรียนดว้ยส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” โดยใชส้ถิติ t-independence 
test 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภายหลงัท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านส่ือการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การ
บริหารยาในเดก็” ในกลุ่มทดลองโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 



18 
 

13. ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยน้ีศึกษาในนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาBNS 233 การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น ในภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  

สมมติฐานการวจัิย 
1. ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และทกัษะ“การบริหารยาในเด็ก” ของนกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้โดย

การใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์ในระยะหลงัการทดลองสูงค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และทกัษะ“การบริหารยาใน
เดก็” ในระยะก่อนการทดลอง 

2. ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และทกัษะ“การบริหารยาในเด็ก” ของนกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้โดย
การใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” สูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบั“การบริหารยา
ในเดก็” ของนกัศึกษากลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้โดยการใชรู้ปแบบการสอนวิธีเดิม  

3. นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้โดยการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” มีความ
พึงพอใจต่อการใชส่ื้อการสอนวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” ในระดบัมาก-ปานกลาง 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูรา (McLeods, 2016) ท่ีกล่าวว่า 

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง และอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้ม ในการประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูราในการวิจยัคร้ังน้ี อธิบายว่า 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาเกิดจากการท่ีนกัศึกษาสังเกต และจดจาํพฤติกรรมของตวัแบบและมีการ
เขา้รหัสจดจาํไวใ้นความทรงจาํระยะยาว และมีการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ ซ่ึงพฤติกรรมของตวั
แบบ ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายรวมถึง ส่ือวิดิทศัน์เร่ือง “การบริหารยาในเด็ก” ท่ีประกอบดว้ย 1) ส่ือการสอน 
power point ประกอบเสียง “การบริหารยาในเดก็” 2) วิดิทศัน์เร่ือง “การใหย้ากินในเดก็” และ3) วิดิทศัน์เร่ือง 
“ การฉีดยาในเด็ก” ท่ีประเมินไดจ้ากการฝึกปฏิบติัทกัษะการบริหารยาในเด็ก การสาธิตยอ้นกลบัและการ
สอบในห้องปฏิบติัการ โดยมีคาํช้ีแนะจากกลุ่มเพื่อนนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ผลการทาํแบบทดสอบวดั
ความรู้และทกัษะ เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีสังเกตและจดจาํไวอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพ ซ่ึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอน power point ประกอบเสียงและส่ือวิดิทศัน์
เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” สามารถวดัและประเมินไดจ้ากค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะ
การปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ รวมทั้งค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัเสร็จส้ินการเรียนการ
สอนหวัขอ้ “การบริหารยาในเดก็” ดงัภาพท่ี 1 
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 ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

14. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 12 เดือน ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2559-เดือนสิงหาคม 2560  

แผนการดาํเนินงาน กรกฎาคม-
สิงหาคม 

2559 

กนัยายน -
ตุลาคม 
2559 

พฤศจิกายน 
– ธนัวาคม 

2559 

มกราคม- 
กมุภาพนัธ์ 

2560 

มีนาคม-
เมษายน 
2560 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม

2560 

1. เขียนโครงการวจิยั      

2.สร้างบทเรียน บทวิดิทศัน์ เคร่ืองมือวิจยัและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั  

      

3. ประสานงานทีมงานผลิตส่ือ ตรวจสอบบท
วิ ดิทัศ น์  ซักซ้อมความ เข้า ใ จระหว่ า ง
คณะผูว้จิยัและทีมงาน 

      

4. ผลิตส่ือวิดิทศัน์ และทดสอบความตรงตาม
เน้ือหาของส่ือวดิิทศัน์ 

      

5. นาํส่ือวดิิทศัน์ไปทดลองใช ้และเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 

      

6. วเิคราะห์ขอ้มูล       
7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และนําเสนอ
ผลการวจิยั 

      

15. งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน        

1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 1 คน     1,000 บาท 
 2. หมวดค่าวสัดุ 
  2.1 ค่าจดัทาํบทวิดิทศัน์ script & story board (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 5,000 บาท 
  2.2 ค่าจดัทาํ courseware โดยใช ้program Final cut pro/ Captivated    25,000 บาท 

ชัว่โมงละ 5,000 x 5 ชัว่โมง      

ส่ือวดิทิัศน์เร่ือง “การบริหารยาในเดก็” 
(power point ประกอบเสียง. วิดิทศัน์เร่ือง “การใหย้า
กินในเดก็” และ วิดิทศัน์เร่ือง “การฉีดยาในเดก็” 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1. ความรู้เก่ียวกบัการบริหารยาในเดก็” 
2. ทกัษะการปฏิบติัการบริหารยาในเดก็ 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ือวดิิทศัน์ 
“การบริหารยาในเดก็” 

ประสบการณ์การเรียนรู้เกีย่วกบัการบริหารยา 
(เกรดเฉล่ียสะสม เกรดรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน เกรด
รายวิชาปฏิบติัการพ้ืนฐาน และจาํนวนคร้ังของการดูส่ือ
วิดิทศัน์
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3.หมวดค่าใชส้อย        
3.1 ค่าพิมพแ์บบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   11,400 บาท 

(20 บาท/ชุด x 120 คน x 4 ชุด) +(20 บาท/ชุด x 60 คน)  
3.2 ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวิจยั 5 เล่ม x 200 บาท    1,000 บาท 
3.3 ค่าจา้งพิมพง์านสาํเนาเน้ือหาและเขา้รูปเล่ม (เหมาจ่าย)    5,000 บาท   
3.4 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        1,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทีหั่วหน้าโครงการได้รับ     49,400 บาท 

4 . หมวดอ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน    1,000 บาท 
4.2 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ   200 บาท 
4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์    5,000 บาท 
   (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
4.4 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวิจยั   10,000 บาท 
     (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ)  
รวมค่าใช้จ่ายทีจ่่ายในนาม ศสพ.     16,200 บาท 

       รวมเป็นเงินจํานวน 65,600บาท 
   
   ลงนาม……………………………………..  
    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกศรา เสนงาม)  
     หวัหนา้โครงการวิจยั 
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17. ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา/หวัหนา้สาขา/หวัหนา้หน่วยงาน 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงนาม ........................................... 
           (ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น) 
               หวัหนา้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
 
18. ความเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
       
 

ลงนาม ............................................................ 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาํภาพร นามวงศพ์รหม) 
       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ประวตัินักวจัิย 
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