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บทคัดย่อ

การวิจยั กึ่งทดลองครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี และเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิตกับเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จ�ำนวน 106 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือเป็ นแบบประเมินความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ได้ ค่า IOC ระหว่าง .67-1.00 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ เท่ากับ .79 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา และ One-sample t test ผลการวิจัยพบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี อยู่ในระดับดีมาก (ร้ อยละ 80.19 และ 88.68
ตามล�ำดับ) รองลงมาคือระดับดี (ร้ อยละ 15.09 และ 9.43 ตามล�ำดับ)
2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังได้ รับการสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์
ร่วมกับการสาธิต เท่ากับ 86.60 และ 89.80 ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนดคือ 80.00 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .001
วิทยาลัยพยาบาล ควรน�ำวิธกี ารสอนโดยการใช้ ส่อื วีดิทศั น์ร่วมกับการสาธิตไปใช้ ในรายวิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องต้ นเรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี เพื่อให้ ความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาดีย่ิงขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: วิธกี ารสอนโดยการใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต; นักศึกษาพยาบาล;
		 ความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี
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Abstract

This quasi-experimental research aimed to study nursing students’ abilities in suture and incision and
drainage and to compare their suture and incision and drainage abilities of before and after reciving an instruction
using media with demonstration based on predetermined criteria. The sample was purposively selected from
106 fourth year nursing students of the Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. The instrument was
an evaluation form of suture, incision and drainage ability which was validated by 3 experts, yielding IOC
ranging from .67-1.00, and tested for reliability by Cronbach’s alpha coefficient, giving a value of .79. Data
were analyzed using descriptive statistics and one-sample t-tests. The results were as follows;
1) Most students had a very good level of suture,incision and drainage ability (80.19% and 88.68%,
respectively) followed by a good level (15.09% and 9.43%, respectively).
2) The mean score of suture, incision and drainage ability after reciving instruction using media with
demonstration was 86.60 and 89.80, respectively, which was significantly higher than the specified criteria
(80) (p=.001).
Colleges of Nursing should adopt an instruction using media with the demonstration method to improve
students’ abilities in nursing procedures.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

การบ�ำบัดหัตถการ เป็ นการปฏิบตั กิ ารพยาบาลหนึ่งที่พยาบาลต้ องให้ บริการแก่ผ้ ูรับบริการที่อยู่ภายใต้ ข้อจ�ำกัดและ
เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ที่ระบุในหมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 8 ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้นั หนึ่งกระท�ำการพยาบาลโดยการท�ำหัตถการตามขอบเขตทีก่ ำ� หนด ดังนี้ การท�ำแผล การตกแต่ง
บาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การฝ่ าฝี ในต�ำแหน่งซึ่งไม่เป็ นอันตรายต่ออวัยวะทีส่ ำ� คัญของร่างกาย การถอดเล็บ และ
การจี้หูดหรือจี้ตาปลา1 โดยเฉพาะการเย็บแผลและฝ่ าฝี เป็ นหัตถการที่พบบ่อย ผู้รับบริการและทีมสุขภาพมีความคาดหวังว่า
พยาบาลจะต้ องท�ำได้ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นพยาบาลที่เพิ่งจบใหม่กต็ าม2 ดังนั้นการเตรียมนักศึกษาพยาบาลเพื่อที่จะให้ มคี วามมั่นใจ
ในความสามารถของตนเอง และมีความสามารถในที่ดใี นการเย็บแผลและการฝ่ าฝี จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะท�ำให้ นกั ศึกษาพยาบาล
ที่จบไปเป็ นบัณฑิตในอนาคต ได้ รับการยอมรับ ความศรัทธา จากผู้รับบริการและผู้ใช้ บณั ฑิต ทั้งนี้ความสามารถในการเย็บแผล
และฝ่ าฝี หมายถึง การกระท�ำหรือการปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการเย็บแผลและผ่าฝี ซึ่งประกอบด้ วย 1) การประเมินแผลและฝี
2) การเตรียมผู้รับบริการ 3) การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ 4) การเย็บแผลและผ่าฝี และ 5) การรักษาและการให้ คำ� แนะน�ำ3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีหน้ าที่ในการผลิตพยาบาลเพื่อให้ สามารถปฏิบตั กิ ารเย็บแผลและผ่าฝี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในชั้นปี ที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 1 ในรายวิชาการรักษา
พยาบาลเบื้องต้ นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมุ่งหมายให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ และมีความสามารถที่ดใี น
การเย็บแผลและผ่าฝี 4 ซึ่งการเรียนการสอนภาคทฤษฎีท่ผี ่านมา ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ ออกแบบการเรียนการสอนการ
เย็บแผลและผ่าฝี ดังนี้ 1) สอนแบบบรรยายในชั้นเรียนแก่นักศึกษาทุกคน 2) สอนแบบสาธิตและสาธิตย้ อนกลับ โดย
แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ต่ออาจารย์ 1 คน โดยให้ อาจารย์แต่ละกลุ่มสอนแบบสาธิตการเย็บแผลและผ่าฝี
แล้ วให้ นกั ศึกษาไปฝึ กซ้ อมด้ วยตนเองโดยให้ ดสู ่อื วีดทิ ศั น์จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานความรู้ออนไลน์ต่างๆ และให้ นกั ศึกษา
แต่ละคนมาสาธิตย้ อนกลับ โดยอาจารย์ประเมินและให้ ข้อเสนอแนะ จากการด�ำเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหาหลายๆ
ประการเกิดขึ้นและส่งผลความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษา เช่น อาจารย์แต่ละท่านสาธิตบางขั้นตอนไม่
เหมือนกัน การสาธิตไม่เหมือนกับทฤษฎีท่เี รียนหรือเนื้อหาของสื่อวีดทิ ศั น์ท่ศี กึ ษาจากอินเตอร์เน็ตหรือฐานข้ อมูลออนไลน์
ไม่ตรงกัน วิธกี ารใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ในการสอนหลากหลาย ไม่มเี วลาในการดูส่อื วีดทิ ศั น์ เป็ นต้ น ท�ำให้ ผลการประเมินความ
สามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี พบว่า นักศึกษาได้ คะแนนผ่านเกณฑ์ท่รี ายวิชาที่กำ� หนด คือ 80 คะแนนขึ้นไป ค่อนข้ าง
น้ อย ท�ำให้ อาจารย์ต้องสอนเสริมอีก 1-2 ครั้ง นักศึกษาจึงจะมีความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ผ่านเกณฑ์
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วจิ ยั ซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบรายวิชานี้ได้ ศกึ ษาวิธกี ารเพื่อทีจ่ ะแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 1) ส่วนของเนื้อหาการบรรยายในภาคทฤษฎี ได้ ทบทวนเพิ่มเติมจากวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องและน�ำมาสรุปเป็ นแนวทาง
ที่ถูกต้ องเพื่อใช้ ในการสอน 2) น�ำวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์แบบออฟไลน์มาใช้ ร่วมกับการสาธิต ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .015 และเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบสาธิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในทางการปฏิบตั ใิ นเรื่องการใช้ งานออสซิลโลสโคป
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางด้ านความสามารถในการปฏิบัติของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการสาธิตในเรื่องการใช้ งานออสซิลโลสโคป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 90.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .016 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงน�ำ
ทั้งวิธกี ารสอนโดยการใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนแบบสาธิตมาใช้ ร่วมกัน ซึ่งตามแนวคิดกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล
(Cone of experiences) กล่าวว่า วิธกี ารสอนแบบการสาธิตและวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่มปี ระสิทธิภาพในล�ำดับที่ 4 และ 7 ตามล�ำดับ7 สอดคล้ องกับการวิจัยเรื่อง ผลการใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี
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ร่วมกับการสอนแบบสาธิตต่อความมั่นใจในความสามารถของตนเองของนักศึกษาพยาบาล พบว่า วิธกี ารสอนดังกล่าวท�ำให้
ความมั่นใจในความสามารถของตนเองของนักศึกษาพยาบาลสูงขึ้น8 ทั้งนี้การรับรู้ความสามารถตนเอง เป็ นความเชื่อใน
ความสามารถของบุคคลเพื่อจัดการและด�ำเนินการตามแนวทางที่ต้องการเพื่อการกระท�ำพฤติกรรมต่างๆ9 และ 3) สอนโดยให้
นักศึกษาสาธิตย้ อนกลับการเย็บแผลและผ่าฝี และให้ อาจารย์ประเมินความสามารถในการเย็บแผลและฝ่ าฝี ของนักศึกษา ซึ่งการ
ด�ำเนินการตามวิธกี ารดังกล่าว ผู้วจิ ยั ได้ นำ� กระบวนการวิจยั มาใช้ ในการประเมินระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของ
นักศึกษาภายหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต และเปรียบเทียบระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของ
นักศึกษากับเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่รี ายวิชาที่กำ� หนดไว้ ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้ จะน�ำไปอ้ างอิงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์
ร่วมกับการสาธิตกับเกณฑ์ท่กี ำ� หนด

สมมุติฐานการวิจยั

1. ความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ร่วมกับการ
สาธิตอยู่ในระดับดีมาก
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังได้ รับการสอนโดยการใช้ ส่อื
วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิตสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนดไว้

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจัยเรื่อง ผลการสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์ร่วมกับการสาธิตต่อความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของ
นักศึกษาพยาบาลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ ส่อื
วีดทิ ศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี ร่วมกับการสอนแบบสาธิตต่อความมั่นใจในความสามารถของตนเองของนักศึกษา
พยาบาล8 และความสามารถในการเย็บแผลและการฝ่ าฝี ได้ แก่ 1) ความสามารถในการประเมินแผลและฝี 2) ความ
สามารถในการเตรียมผู้รับบริการ 3) ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ 4) ความสามารถในการเย็บ
แผลและผ่าฝี และ 5) ความสามารถในการรักษาและการให้ คำ� แนะน�ำ3 โดยกรอบแนวคิดสรุปได้ ดังภาพที่ 1
การสอนการเย็บแผลและผ่าฝี โดยใช้สือ่ วีดิทศั น์ร่วมกับการสาธิต
ครั้งที่ 1
- บรรยายเรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี จ�ำนวน 2 ชั่วโมง
ครั้งที่ 2
- สอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิตการเย็บแผลและผ่าฝี จ�ำนวน
3 ชั่วโมง
- กลุ่มฝึ กซ้ อมร่วมกันนอกเวลา จ�ำนวน 1 ชั่วโมงต่อวัน เป็ นเวลา 5 วัน
ครั้งที่ 3
- สอนโดยให้ นกั ศึกษาสาธิตย้ อนกลับการเย็บแผลและผ่าฝี จ�ำนวน 3 ชั่วโมง

ความสามารถในการเย็บแผลและฝ่ าฝี
1) ความสามารถในการประเมินบาดแผลและฝี
2) ความสามารถในการเตรียมผู้รับบริการ
3) ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
4) ความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี
5) ความสามารถในการรักษาและการให้ คำ� แนะน�ำ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบศึกษากลุ่มเดียววัดเฉพาะหลังการทดลอง
(one-group posttest only design)10 ด�ำเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2561

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร เป็ นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ท่ี 4 ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้ น ปี การศึกษา 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จ�ำนวน 106 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นประชากรทั้งหมด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ จ�ำนวน 106 คน
ดังนี้ 1) เป็ นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560 2) ลงทะเบียนเรียนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้ น และ
3) สมัครใจเข้ าร่วมการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง เป็ นสื่อวีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนโดยการใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี
ร่วมกับการสอนแบบสาธิต ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาจากงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้ ส่อื วีดิทศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี ร่วมกับ
การสอนแบบสาธิตต่อความมั่นใจในความสามารถของตนเองของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
และความเที่ยงของเครื่องมือผ่านตามเกณฑ์8
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล เป็ นแบบประเมินความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษา
พยาบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ สร้ างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเย็บแผลและฝ่ าฝี 3 ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลประกอบด้ วยข้ อค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ศาสนา เกรดเฉลี่ยสะสมในปี การศึกษาที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 23 ข้ อ โดยเป็ นแบบประเมิน
ความสามารถในการเย็บแผล จ�ำนวน 12 ข้ อ และแบบประเมินความสามารถในการผ่าฝี จ�ำนวน 11 ข้ อ ลักษณะข้ อค�ำถาม
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ แก่ ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน)
ปรับปรุง (1 คะแนน) และไม่ปฏิบตั ิ (0 คะแนน) ประเมินโดยทีมผู้ช่วยนักวิจยั แปลผลค่าคะแนนโดยพิจารณาจากคะแนน
แบบสอบถามทั้งโดยรวมและรายด้ าน เป็ น 100 คะแนนเต็ม แล้ วแบ่งคะแนน เป็ น 4 ระดับ ดังนี้11
			 ร้ อยละ คะแนน				
ระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี
			 ร้ อยละ 80.00-100.00			
ดีมาก
			 ร้ อยละ 70.00-79.99			
ดี
			 ร้ อยละ 60.00-69.99			
พอใช้
			 ต�่ำกว่าร้ อยละ 60.00			
ควรปรับปรุง
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วจิ ยั น�ำแบบประเมินความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษา
พยาบาล ให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื้อหา 1 ท่าน ด้ านการสอน 1 ท่าน และด้ าน
การวัดและประเมินผล 1 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดการ
สอนกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ .67-1.00 ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ และน�ำไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาพยาบาล
ที่ไม่ใช้ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ได้ เท่ากับ .79
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ภายหลังได้ รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยได้ ดำ� เนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง
		 1) เตรียมผู้ช่วยนักวิจัย: ผู้วิจัยชี้แจงผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็ นอาจารย์พยาบาลที่ร่วมสอน โดยชี้แจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการวิจัย วิธกี ารประเมินความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี และให้ ทดลองประเมินความสามารถในการ
เย็บแผลและผ่าฝี จากสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ การประเมินตรงกันมากที่สดุ โดยใช้ เวลา 2 ชั่วโมง
		 2) เตรียมผู้ร่วมวิจยั : ผู้วจิ ยั เข้ าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิ์
และท�ำข้ อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั ติ ามขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ เวลา 10 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดลอง
		 • ครั้งที่ 1: ผู้วิจัยบรรยายเรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี โดยใช้ เวลา 2 ชั่วโมง
		 • ครั้งที่ 2:
			 1) แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 9-10 คน ต่อผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน และด�ำเนินการสอนกลุ่มย่อย
โดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิตการเย็บแผลและผ่าฝี โดยใช้ เวลา 3 ชั่วโมง
			 2) มอบหมายให้ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึ กซ้ อมการเย็บแผลและผ่าฝี กบั หุ่นจ�ำลองและใช้
สื่อวีดทิ ศั น์ดูประกอบนอกเวลา โดยให้ ฝึกซ้ อมและประเมินกันเอง โดยใช้ เวลาวันละ 1 ชั่วโมง จ�ำนวน 5 วัน)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผลการทดลอง
		 ให้ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มสาธิตย้ อนกลับการเย็บแผลและผ่าฝี ทีละคน คนละ 1 ครั้ง โดยมีผ้ ูช่วยนักวิจยั
ประเมินความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ เวลา 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นเตรียมข้ อมูลในการวิเคราะห์ทางสถิติ
		 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลวิจัยจากแบบประเมินทั้งหมด แล้ วน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติ

จริยธรรมวิจยั

ผู้วจิ ยั เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้ หมายเลขรับรอง คือ BCNSK 21/2561

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู้วิจัยน�ำข้ อมูลที่รวบรวมได้ ท้งั หมดมาท�ำการประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป และ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังนี้10
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ
2) วิเคราะห์ระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับ
การสาธิต โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้ แก่ จ�ำนวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์
3) เปรียบเทียบความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์
ร่วมกับการสาธิตกับเกณฑ์ท่ผี ้ ูวิจัยก�ำหนด คือ 80.00 โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ One-sample t test
ก่อนที่ผ้ วู จิ ยั จะวิเคราะห์สถิตดิ งั กล่าว ได้ ทำ� การทดสอบข้ อมูลว่ามีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ (Normality) หรือ
ไม่ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ Kolmogorov-smirmov test พบว่า p=.087 แสดงว่าข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
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ผลการวิจยั

1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 91.51 มีอายุอยู่ในช่วง 22-23 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 53.77
มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00-3.50 มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 61.32
2. ระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้ อยละ และระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนการสอน
โดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต (n=106)
ระดับความสามารถใน
ความสามารถในการเย็บแผล
ดีมาก
(คะแนนเท่ากับหรือสูงกว่าร้ อยละ 80.00)
ดี
(คะแนนร้ อยละ 70.00 - 79.99)
พอใช้
(คะแนนร้ อยละ 60.00 - 69.99)
ควรปรับปรุง
(คะแนนต�่ำกว่าร้ อยละ 60.00)
( X =86.60, SD=8.20)
ความสามารถในการผ่าฝี
ดีมาก
(คะแนนเท่ากับหรือสูงกว่าร้ อยละ 80.00)
ดี
(คะแนนร้ อยละ 70.00 - 79.99)
พอใช้
(คะแนนร้ อยละ 60.00 - 69.99)
ควรปรับปรุง
(คะแนนต�่ำกว่าร้ อยละ 60.00)
( X =89.80, SD=7.29)

จ� ำนวน

ร้อยละ

85
16
5
0

80.19
15.09
4.72
.00

94
10
2
0

88.68
9.43
1.89
.00

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเย็บแผลอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 80.19 รองลงมา
คือระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 15.09 และระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 4.72 ส่วนความสามารถในการผ่าฝี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความสามารถในการผ่าฝี อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 88.68 รองลงมาคือระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 9.43 และ
ระดับพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 1.89
3. เปรียบเทียบความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับ
การสาธิตกับเกณฑ์ท่กี ำ� หนด
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับ
		 การสาธิตกับเกณฑ์ท่กี ำ� หนดคือ 80.00 (n=106)
ผลประเมินความสามารถ

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value (1-tailed)

ความสามารถในการเย็บแผล
ความสามารถในการผ่าฝี

100
100

86.60
89.90

8.20
7.29

8.29
13.84

105
105

<.001

<.001
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้
สื่อวีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต เท่ากับ 86.60 และ 89.80 ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนดคือ 80.00 อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001

การอภิปรายผล

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ระดับความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต
ผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามสามารถใน
การเย็บแผลและความสามารถในการผ่าฝี อยู่ในระดับดีมาก คือ 80.00 คะแนนขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 80.19 และ 88.68
ตามล�ำดับ โดยเป็ นไปตามสมมุตฐิ านก�ำหนดไว้ อธิบายได้ ว่า เนื่องจากสื่อวีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์
ทีผ่ ้ วู จิ ยั น�ำมาใช้ ครั้งนี้ มีข้นั ตอนในการผลิตและการพัฒนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยได้ ค้นคว้ าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้ อง มีการวิเคราะห์
ค�ำอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาเป็ นอย่างดี และน�ำผลการวิจยั
เรื่อง คุณลักษณะของสื่อวีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี ตามความต้ องการของผู้เรียน
ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อ มาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการผลิตและออกแบบวิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาล
มีความพิถพี ิถนั ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมการ การผลิต การตัดต่อ ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ ด้ านสื่อและด้ านเนื้อหาเพื่อตรวจสอบคุณภาพและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพสื่อวีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์เรื่องการเย็บแผลและผ่าฝี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก8 ประกอบ
กับสื่อวีดทิ ศั น์มคี ุณลักษณะที่เด่น คือ 1) สามารถเห็นได้ ท้งั ภาพและฟังเสียง 2) มีความถูกต้ องของเนื้อหาและล�ำดับ
ขั้นตอน 3) สามารถเสนอเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่องของการกระท�ำ 4) เสนอได้ ท้งั ภาพจริงและ
กราฟฟิ กต่างๆ 5) ตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการหรือเพิ่มเติมส่วนใหม่ 6) ใช้ เทคนิคการถ่ายใกล้ เพื่อขยายหรือหยุดภาพ
ให้ ดูอย่างชัดเจน และ 7) สามารถดูได้ หลายครั้ง12 ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวของสื่อวีดทิ ศั น์ จะทําให้ นักศึกษาได้ เห็นภาพ
เนื้อหา และเสียงบรรยายหรือเสียงประกอบ เมื่อใช้ ร่วมกับการสอนแบบสาธิต ซึ่งมีจุดเด่นคือช่วยให้ นักศึกษาเห็น
และได้ ปฏิบัติจริงด้ วยตนเองหลายๆ ครั้ง ท�ำให้ เกิดการเรียนรู้และเกิดความสามารถที่ดีในการเย็บแผลและผ่าฝี
สอดคล้ องกับแนวคิดกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล (Cone of experiences) ที่จดั วิธกี ารสอนแบบการสาธิตเป็ น
วิธกี ารเรียนสอนในล�ำดับที่ 4 ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพ ขณะที่ส่อื วีดทิ ศั น์เป็ นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในล�ำดับที่ 77
สอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสาธิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ านทักษะ
การปฏิบตั ใิ นเรื่องการใช้ งานออสซิลโลสโคป ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางด้ านทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 90.656 และเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตร่ วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .015
2. เปรียบเทียบความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับ
การสาธิตกับเกณฑ์ท่กี ำ� หนด
ผลการวิจยั พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี หลังได้ รับการสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์
ร่วมกับการสาธิต เท่ากับ 86.60 และ 89.80 ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนดคือ 80.00 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .001 โดยเป็ นไปตามสมมุตฐิ านก�ำหนดไว้ อธิบายได้ ดงั นี้ อาจเนื่องจากสื่อวีดทิ ศั น์และวิธกี ารสอนโดย
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ใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ท่ผี ้ ูวจิ ยั น�ำมาใช้ ครั้งนี้ ได้ มขี ้นั ตอนในการผลิตและการพัฒนาที่มคี ุณภาพ8 ประกอบกับคุณลักษณะที่เด่น ๆ
ของสื่อวีดทิ ศั น์12 และการสอนแบบสาธิต จึงช่วยให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้หลายๆ ด้ านในคราวเดียวกัน ก่อให้ เกิด
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องหรือการปฏิบตั นิ ้นั ชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ7,13 และเมื่อผู้วจิ ยั มอบหมายให้ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันฝึ กปฏิบตั ใิ นการเย็บแผลและผ่าฝี กบั หุ่นจ�ำลองและใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ดูประกอบนอกเวลา เป็ นเวลา 5 วัน วันละ
1 ชั่วโมง ซึ่งสื่อวีดทิ ศั น์ดงั กล่าวเป็ นแบบออฟไลน์ให้ นกั ศึกษาใช้ เปิ ดกับโน๊ตบุค๊ สามารถเห็นได้ ท้งั ภาพและเสียง มีเนื้อหา
ขั้นตอนถูกต้ อง ขยายหรือหยุดภาพให้ ดอู ย่างชัดเจน และดูได้ หลายครั้ง6 ท�ำให้ กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ได้ ตามความต้ องการ
เกิดความช�ำนาญ และเป็ นความสามารถที่ดใี นการเย็บแผลและผ่าฝี
สอดคล้ องกับผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสาธิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
สามารถในทางการปฏิบัติในเรื่องการใช้ งานออสซิลโลสโคป ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พบว่า
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางด้ านความสามารถในการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบ
การสาธิตในเรื่องการใช้ งานออสซิลโลสโคป ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 90.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
80.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .016 และเรื่อง ผลของการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจครรภ์
ต่อความรู้ ความสามารถในการตรวจครรภ์ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล พบว่า กลุ่มทดลองคะแนนความ
สามารถในการตรวจครรภ์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .0114

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของกลุ่มตัวอย่างหลังได้ รับการสอน
โดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสาธิตสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนด อย่างมีนยั สาํ คัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่า วิธกี ารสอนนี้ทำ� ให้
ความสามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ นักศึกษาปฏิบตั กิ ารบ�ำบัดหัตถการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย และสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูรับบริการ ดังนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชา วิทยาลัย
พยาบาล หรือสถาบันการศึกษาที่จดั การเรียนคล้ ายคลึงกัน ควรน�ำวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับการสอนแบบ
สาธิตเย็บแผลและผ่าฝี ตามงานวิจัยนี้ ไปใช้ ในการสอนรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้ น หัวข้ อเรื่อง การเย็บแผล
และผ่าฝี หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มลี ักษณะการสอนที่คล้ ายคลึงกัน
2. ข้ อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two-group
pretest-posttest control group design)10 เพื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธกี ารสอนโดยใช้ ส่อื วีดทิ ศั น์ร่วมกับวิธกี ารสาธิต
กับวิธีการสอนโดยใช้ ส่อื วีดิทศั น์หรือการสาธิตหรือวิธีการสอนอื่นๆ เพื่อค้ นหาวิธีการจัดการสอนที่ส่งเสริมความ
สามารถในการเย็บแผลและผ่าฝี ของนักศึกษาพยาบาลที่ดยี ่ิงๆ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที่สนับสนุนทุนการวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร. อุบลทิพย์
ไชยแสง และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาชี้แนะ แนะน�ำ และให้ คำ� ปรึกษา ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วย
ความเอาใจใส่เป็ นอย่างดี
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