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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การตรวจร่างกายเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจ�าเป็น
ต้องปฏิบัติในการประเมินภาวะสุขภาพ เพ่ือน�าข้อมูล
จากการประเมินไปวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Lashley, 
2005) สภาการพยาบาลก�าหนดให้การจดัการศกึษาใน
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ทกุระดบั ต้องมุง่เน้นให้บณัฑติ
ทกุคนทีส่�าเรจ็การศกึษามสีมรรถนะในการตรวจร่างกาย
เป็นสมรรถนะหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ดีและน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สภาการพยาบาล, 2544;  Zhang, Luk, Arthur, & 
Wong, 2001)

สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ 
ทศันคต ิและคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีท่�าให้บคุคลปฏบิตังิาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zhang et al., 2001) ตาม
ลักษณะจ�าเพาะของแต่ละวิชาชีพ โดยผู้ที่ส�าเร็จการ
ศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่างๆ จะได้รับการ
ประเมินสมรรถนะเหล่านีผ่้านการสอบรวบยอดและการ
สอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงอนุมัติ
บัตรจากสภาการพยาบาลในหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏบิตัทิัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งต้น) เช่น
เดียวกับผู้ส�าเร็จการศึกษาในประเทศต่างๆ (West, 
2006) โดยสถติกิารสอบผ่านการวดัความรูข้องผูส้�าเรจ็
การศึกษามักใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความส�าเร็จในการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร

ผู้จัดการศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะ 
การด ูการคล�า การเคาะ และการฟัง ในการประเมนิภาวะ
สุขภาพ อย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาค  
และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เพื่อให้สามารถแปล
ผลการตรวจร่างกายและปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวม (Jarvis, 2004) ทั้งนี้
การตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจะไม่
สมบรูณ์ถ้าขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านกายวภิาคและ

พยาธิสรีรวิทยาอย่างแท้จริง (Choi, 2001)

การตรวจร่างกายผู้ใหญ่ในส่วนการตรวจศีรษะ

และคอ ซ่ึงเป็นส่วนของร่างกายที่มีอวัยวะหลายส่วน 

หลายระบบมารวมอยู่ด้วยกัน ฉะนั้นในการตรวจศีรษะ

และคอ จึงต้องตรวจส่วนต่างๆ ได้แก่ การตรวจศีรษะ

และใบหน้า การตรวจตา หู คอ จมูก และโพรงอากาศ

โดยอาศัยเทคนิคการดู การคล�า การเคาะ และการฟัง  

และใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษต่างๆ ซึ่งต้องผ่าน

การฝึกหดั ถ้าพยาบาลวชิาชพีหรอืพยาบาลเวชปฏบิตัทิี่

เป็นก�าลงัหลกัในการให้บรกิารสขุภาพในระดับปฐมภมูิ

ซึ่งเป็นด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข (first line 

health service) สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับ

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประยุกต์ความรู้ทั้ง

ด้านวทิยาศาสตร์ การแพทย์ จติวทิยา และสงัคมศาสตร์  

เพื่อให้บริการในลักษณะผสมผสานในการส่งเสริม 

ป้องกันและรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม  จะช่วยให้สุขภาพของ

ประชาชนในชุมชนดีขึ้น  

รายงานการศึกษาของซีเครสและคณะ (Secrest, 

Norwood, & Dumont, 2005) พบว่ามีพยาบาลเพียง

ร้อยละ 29 ที่ปฏิบัติการตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะ

สขุภาพตรงตามทีเ่รยีนมาจรงิในระหว่างการปฏบิตังิาน

ในหอผู้ป่วย ซ่ึงสอดคล้องกับการส�ารวจของกิดเดน 

(Gidden, 2007)  เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจร่างกายที่

พยาบาลปฏิบัติเป็นประจ�าในการปฏิบัติงานโดยส�ารวจ

จากพยาบาลวชิาชพี 193 ราย พบว่า มเีพยีง 30 เทคนคิ

ที่ปฏิบัติเป็นประจ�า ซึ่งรวมถึงเทคนิคการดู การคล�าใน

การตรวจศีรษะและคอ จากการศึกษาดังกล่าวอาจกล่าว

ได้ว่า ยังมีการขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติระหว่าง

สิ่งที่นักศึกษาได้รับการสอนและการปฏิบัติจริงในการ

ปฏิบัติงานซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถจดจ�า

ความรู้หรือขาดทักษะในการปฏิบัติ (Philip & Barger, 

1996)

บทเรียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนสื่อประสม 

(computer-assisted learning or instruction: CAL or 
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CAI) เป็นสือ่การสอนทีม่บีทบาทในการศกึษาพยาบาล

โดยการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างบทเรียน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์แปลกใหม่จากตัวหนังสือ  

ภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี และเสียงที่ดึงดูดความสนใจ 

ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน และเลือกเรียน

ได้ตามระดับความสนใจเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู ้

ให้เกดิความเข้าใจและจดจ�าได้ (ทศินา แขมมณ,ี 2550; 

Kaveevivitchai et al., 2009)

จากความส�าคัญในการจัดการศึกษาและผลการ

ศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสื่อประสมที่บูรณาการความรู้ด้านกายวิภาค

และสรีรวิทยาโดยมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกายส่วนศีรษะ

และคอโดยบทเรียนช่วยสอนสื่อประสมจะน�าเสนอ

เน้ือหาในหลายรูปแบบผ่านตัวอักษร ภาพ ภาพเคล่ือนไหว 

วีดีโอ เสียงที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน

ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัสโดยมี

ปฏิสัมพันธ์กับส่ือการสอนจากการใช้เมาส์และคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจได้มากข้ึนและจดจ�า

เนื้อหาได้นานสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสอบ

วัดความรู้ และการปฏิบัติงานได้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ผลของการใช้บทเรียนช่วยสอนส่ือประสมน้ีโดยศึกษา

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจร่างกายในส่วนศีรษะและคอ ของนักศึกษากลุ่มที่

เสริมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือกับกลุ่มที่ไม่ใช้ส่ือ เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน และการพัฒนาส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย		

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อ

ประสมทีบ่รูณาการความรูด้้านกายวภิาค และสรรีวทิยา

เรื่อง การตรวจร่างกายผู้ใหญ่: การตรวจศีรษะและคอ

2. เปรียบเทียบคะแนนความรู ้ที่เก่ียวข้องกับ
กายวิภาค สรีรวิทยา และการตรวจร่างกายส่วนศีรษะ
และคอของกลุม่ตวัอย่างทัง้ก่อนและหลงัการเรยีน และ
ระหว่างกลุม่ทีเ่รยีนเสรมิโดยใช้บทเรยีนช่วยสอน (กลุม่
ทดลอง) กับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนเสริม (กลุ่มควบคุม) 

3. เปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบัติการตรวจ
ร่างกาย: ศีรษะและคอ และคะแนนปฏิบัติในคลินิก ตา 
หู คอ จมูก ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  

4. ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสื่อประสม ความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน
โดยนักศึกษากลุ่มทดลอง และอาจารย์พยาบาลที่สอน
ในคลินิกตา หู คอ จมูก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนสื่อประสม
เรื่องการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ พัฒนาขึ้นโดยใช้
กรอบแนวคิดจากทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive 
learning theory) (Vandeveer & Norton, 2005) ทฤษฎี
แรงจูงใจ (Motivation theory) ของเคลเลอร์ (Keller, 
2006)  โดยใช้ ARCS Model (A = Attention, R = 
Relevance, C = Confidence, S = Satisfaction) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้จากเง่ือนไขการกระท�าของสกินเนอร์ 
(Skinner, 1948 as cited in Maheshwari , 2012) ตาม
แนวคดิทฤษฎปัีญญานยิม (Cognitive learning theory) 
(Vandeveer & Norton, 2005) เชื่อว่าการเรียนรู้เป็น 
กระบวนการที่ เกิดขึ้นภายในตัวผู ้ เรียนตามความ
สามารถของแต่ละบุคคล ผู ้วิจัยใช้แนวคิดนี้ในการ
ออกแบบบทเรียนช่วยสอนให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการอ่าน ฟัง และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เพื่อประมวลข้อมูลและบันทึก
ไว้ในความทรงจ�าโดยเชื่อมโยงกับความรู้ในอดีต โดย
ผู้เรียนจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนมีความสนใจ ฉะนั้นผู้วิจัย
จงึออกแบบบทเรยีนตามแนวคดิของเคลเลอร์ (Keller, 
2006) เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน (attention) จาก
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การใช้ค�าถามกระตุ้นการเรียนรู้ มีเนื้อหาตรงกับความ
อยากรู้และเกี่ยวข้องกับผู้เรียน (relevance) ซึ่งเชื่อมั่น
ในความถูกต้องของบทเรียน ท�าให้ผู้เรียนเกิดความ
มัน่ใจ และเชือ่มัน่ว่ามปีระโยชน์ (confidence) นอกจาก
นี้ยังมีแบบทดสอบเป็นเกมที่สนุกสนาน มีสีสันสวยงาม 
ท�าให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินและพึงพอใจในการ
เรียนรู้ (satisfaction) โดยในการสร้างแบบทดสอบจะ
ใช้หลักการเสริมแรงป้อนกลับในทางบวกเมื่อตอบถูก  
และเมือ่ตอบผดิ จะมคี�าพดูให้ก�าลงัใจ พร้อมมข้ีอความ
เฉลยตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ้ของสกินเนอร์ 

(Skinner, 1948 as cited in Maheshwari, 2012)  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมเรื่อง

การตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ พัฒนาขึ้นโดยใช้

หลายโปรแกรมร่วมกันได้แก่ Macromedia Flash 

Mx2004, Adobe Photoshop, และ Adobe Premiere 

Software ประกอบด้วยอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง และมีการทดสอบภายหลังการเรียนรู้ในรูปแบบ

ของเกมที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ ภายหลังจาก

การพัฒนาแล้วเสร็จได้น�าไปทดสอบกับนักศึกษา

พยาบาลเวชปฏบิตัทิัว่ไปโดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัดงั

แผนภูมิที่ 1

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 - ความรู้

 - ทกัษะการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ

 - ทักษะปฏิบัติในคลินิก

• ความคิดเห็นต่อบทเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสม

แผนภูมิที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi 

experimental research) ชนิด 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค

เบื้องต้น) ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ (ปัจจุบัน คือ 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป (การรกัษาโรค

เบื้องต้น) ปีการศึกษา 2551 ระหว่างเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จ�านวน

นักศึกษาทั้งหมด 62 ราย ใช้การคัดเลือกแบบสุ่มโดย

คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 31 ราย และกลุ่ม

ควบคมุ 31 ราย แต่กลุม่ควบคมุได้ถอนตวัออกจากการ

ศึกษาในภายหลัง 2 ราย จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

กลุ่มควบคุมจ�านวน 29 ราย รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

60 ราย ทั้งสองกลุ่มจะได้เรียนการตรวจร่างกายส่วน

ศีรษะและคอโดยวิธีบรรยายและสาธิต แต่กลุ่มทดลอง

จะได้รบัการเรยีนเสรมิโดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย

สอนสื่อประสมเรื่องการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ 

ก่อนวันสาธิต

เครื่องมือที่ใ ้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภทดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช ้ในการด�าเนินการวิจัย คือ 

บทเรียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนสื่อประสมเรื่อง 

การตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ  ผู้วิจัยพัฒนาโดยมี

ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่	1 การก�าหนดผลการเรยีนรู ้(identify 

desire learning outcome) ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ   
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ขั้นตอนที	่2 การออกแบบสือ่ประสม (instructional 
design)ได้แก่ การจัดท�าองค์ประกอบของสื่อทั้งเนื้อหา 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และเสียง รวมถึง
แบบแผนการปฏิสัมพันธ์กับส่ือ ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive learning theory) 
(Vandeveer & Norton, 2005) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
(Motivation theory) ของเคลเลอร์ (Keller, 2006) 
โดยใช้ ARCS Model: Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction และทฤษฎีการเรียนรู้จาก
เงื่อนไขการกระท�าของสกินเนอร์ (Skinner, 1948 as 
cited in Maheshwari, 2012) แบ่งเป็น 6 บทดังน้ี 
โครงสร้างและหน้าที ่การตรวจตา การตรวจห ูการตรวจ
จมูกและโพรงอากาศ การตรวจคอ และทดสอบความ
เข้าใจ ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้  

เริ่มต้นด้วยค�าถามน�าเข้าสู่บทเรียนโดยจ�าลอง
สถานการณ์จริงที่ เกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งมีการ
ซกัประวตัผิูป่้วยเพือ่การคดักรองเป็นล�าดบัแรกของการ
ให้บริการตรวจรักษาเป็นภาพการ์ตูนมีเสียงประกอบ 

เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการอยากเรียนรู ้  ค้นหาค�าตอบ 

แล้วแนะน�าผู้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ

อวยัวะต่างๆ ในส่วนศรีษะและคอ โดยการน�าเสนอภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้าน

กายวภิาคและสรรีวทิยา หลงัจากนัน้ ผูเ้รยีนจะได้ศกึษา

เก่ียวกับหลักการและวิธีการตรวจอวัยวะต่างๆ ในส่วน

ศรีษะและคอ จากภาพเคลือ่นไหว และภาพจากวดีทีศัน์ 

ในตอนท้ายของบทเรยีนแต่ละตอนมส่ีวนทดสอบความ

เข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ของตน

ได้ทนัท ีโดยลกัษณะเด่นของบทเรยีนคอื ผูเ้รยีนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเพลิดเพลิน เนื่องจากมีภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และส่วนการโต้ตอบที่ผู ้เรียน

สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ และสามารถ

ประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองทนัททีีจ่บการศึกษา

ในบทเรียน ดังภาพที่ 1-3 แสดงภาพปกหน้าของบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมเมนูหลัก และ

เมนูรอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างอิสระ

ภาพที่	1 หน้าปกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสมเรื่องการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ 
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ภาพที่	2  เมนูหลัก ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ตามต้องการ

ภาพที่	3 เมนูรอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการได้อย่างอิสระ
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ขั้นตอนที	่3 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสือ่ประสม (test module) เพือ่ประเมนิคณุภาพ
ของบทเรียนภายหลังการตรวจสอบคุณภาพในด้าน
ความถูกต้องเหมาะสมของ เนื้อหา ภาพประกอบ และ
วีดีโอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นอาจารย์แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกายวิภาคและสรีรวิทยาและ
ด้านคอมพิวเตอร์ 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาล 2 ท่าน 
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอนและการตรวจร่างกายและ
รักษาโรคเบื้องต้น ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity index ) เท่ากับ .92 จากนั้นจึงน�าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง
ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งจ�านวน 20 ราย เพื่อ
ประเมินคุณภาพของส่ือว่ามีความเหมาะสม ในด้าน
เน้ือหาและความสะดวกในการใช้งาน ไม่สบัสน ภายหลงั
การปรับปรุงจึงน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีค�าถามวิจัย
ดังนี้

1. บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสือ่ประสมเรือ่ง
การตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอมีผลต่อคะแนนความรู้ 
คะแนนทักษะการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ และ
คะแนนปฏิบัติในคลินิก ตา หูคอจมูกหรือไม่

2. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาพยาบาลเวชปฏบิติั
ทั่วไป (กลุ่มทดลอง) และอาจารย์พยาบาลในคลินิก ตา 
หู คอจมูก ต่อคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสื่อประสมเป็นอย่างไร

2. เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย

 2.1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลประกอบ
ด้วย อายุ เพศ และประสบการณ์ปฏิบัติงาน

 2.2	 แบบทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ พัฒนาโดยผู้วิจัยและคณะ
มีข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ ลักษณะค�าตอบแบบ 4 
ตัวเลือก เลือกข้อถูกได้ 1 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้
ตั้งแต่ 0-20 คะแนน ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปตรวจ

สอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกับผู ้ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสื่อประสมได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity index) เท่ากับ .94 หลังจากนั้นจึงน�า
ไปทดสอบกับนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง
ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งจ�านวน 20 ราย ได้
ค่าความเที่ยง (KR-20) เท่ากับ .83 ค่าสัมประสิทธิ์ 
ความยากง่าย อยู่ระหว่าง .33–.59  ค่าอ�านาจจ�าแนก
อยู่ระหว่าง .32-.52

 2.3 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจ
ร่างกาย: การตรวจศีรษะและคอ ในห้องฝึกปฏิบัติ 
ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งต้น) 
(2550) จ�านวน 37 ข้อ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ 4 ข้อ 
การตรวจศีรษะ 2 ข้อ การตรวจตา 11 ข้อ การตรวจหู 
2 ข้อ การตรวจจมูก 5 ข้อ การตรวจช่องปากและคอ 
13 ข้อ การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ
ลเิคร์ิท (Likert Scale) 4 ระดบั คะแนนเตม็เท่ากบั 148 
คะแนน โดยมีเกณฑ์การแบ่งคะแนนดังนี้ ทักษะปฏิบัติ
การตรวจร่างกาย: การตรวจศีรษะและคอ ดีมาก มี
ค่าคะแนน 111-148  ดี มีค่าคะแนน 74-110.99 
พอใช้ มีค่าคะแนน37-73.99 และควรปรับปรุง มีค่า
คะแนน 1-36.99

 2.4 แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัใินคลนิกิตา หู 
คอ จมูกที่พัฒนาโดย คณะกรรมการหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป (การรกัษาโรค
เบื้องต้น) (2550) จ�านวน 10 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการ
แบ่งค่าน�า้หนกัไม่เท่ากนัตามความส�าคญัของทกัษะการ
ประเมนิ การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ
ลเิคร์ิท (Likert Scale) 4 ระดบั คะแนนเตม็เท่ากบั 100 
คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนดังนี้ ทักษะฝึกปฏิบัติใน
การรักษาโรคเบ้ืองต้นในคลินิกตา หู คอ จมูก ดีมาก 
มค่ีาคะแนน 75-100 ด ีมค่ีาคะแนน 50-74.99 พอใช้ 
มีค่าคะแนน 25-49.99 และควรปรับปรุง มีค่าคะแนน 

1-24.99  
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 2.5 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสม พัฒนาโดยจุฬารักษ์  

กวีวิวิธชัย และคณะ  (Kaveevivitchai et al., 2009) 

มีจ�านวน 20 ข้อแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ส่วนน�าของ

บทเรียน เนื้อหาบทเรียน การใช้ภาษา การออกแบบ

การเรยีนการสอน ส่วนประกอบด้านมลัตมิเีดยี และการ

ออกแบบปฏิสมัพนัธ์ โดยคะแนนทีเ่ป็นไปได้อยูร่ะหว่าง 

20-100 คะแนน การให้คะแนนเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 

1-5 โดยแบ่งระดับคะแนนดังนี้ คุณภาพบทเรียนใน

ระดบัดมีาก มคีะแนนระหว่าง 4-5 ระดบัด ีมค่ีาคะแนน 

3-3.99 ระดับพอใช้ มีค่าคะแนน 2-2.99 ระดับควร

ปรบัปรงุ มีค่าคะแนน 1-1.99 และคณุภาพไม่เหมาะสม 

มีค่าคะแนน <1 ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม

ทดลองจ�านวน 31 ราย และอาจารย์พยาบาลที่สอนใน

คลินิก ตา หู คอ จมูก จ�านวน 5 ราย

 2.6 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นแบบ

สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยและคณะสร้างขึ้น ใช้เป็นแนวทางการ

สมัภาษณ์อาจารย์พยาบาลทีส่อนในคลนิกิตา ห ูคอ จมกู

จ�านวน 5 ราย และกลุ่มทดลองที่ได้รับการคัดเลือกโดย

สุ่มจ�านวน 10 ราย สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล รายละ 10 

นาทีโดยสัมภาษณ์ พร้อมกับบันทึกเทปไว้ โดยมี

ข้อค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช้สื่อ 3 ข้อ ดังนี้ 

1) สิ่ งที่คุณชอบหรือไม ่ชอบในการใช ้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ 2) ส่ิงใดในบทเรียนนี้ ที่คุณ

ต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณสามารถท�าได้ และ 3) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ช่วยในการเรียนหรือ

การสอนของคุณอย่างไร

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวจิยัน้ีได้ผ่านการพจิารณาและอนมุตัจิากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ตามเอกสาร

เลขที่ 2551/1118 และมีการพิทักษ์สิทธิ์โดยกลุ่ม

ตัวอย่างยินยอมและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ความสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัย  ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะ

ถูกเก็บเป็นความลับและน�าเสนอในภาพรวม ผู้เข้าร่วม

วิจัยสามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯให้กลุ ่ม

ตัวอย่างรับทราบ เพื่อพิจารณาให้ความยินยอม

2. กลุ ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อในหนังสือยินยอม

3. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบความรู้ (pre-

test) ก่อนการเรียนภาคทฤษฎี  

4. กลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่เรยีนภาคทฤษฎโีดย

วิธีบรรยาย

5. กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นกลุม่ทดลองเรยีนเสรมิด้วย

ตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสม

เรื่องการตรวจร่างกายผู้ใหญ่: การตรวจศีรษะและคอ 

โดยจัดให้เรียนในศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 คร้ัง ๆ ละ 2 

ชัว่โมง เพือ่เปิดโอกาสให้กลุม่ทดลองสามารถเลอืกเรยีน

ในหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

6. กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มตอบแบบทดสอบ

ความรู้ (post-test) ก่อนได้รับการสอนสาธิต

7. กลุ ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ ่มดูการสาธิตและ

ฝึกหัดโดยการสาธิตกลับ หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างรับ

การประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจศีรษะและคอ ตาม

แบบประเมินทักษะปฏิบัติ  

8. กลุม่ทดลองทกุรายตอบแบบประเมนิคณุภาพ

บทเรียนช่วยสอนสื่อประสมและกลุ่มทดลองจ�านวน 
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10 ราย รับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล รายละ 10 นาที 

โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างพร้อมการบนัทกึเทป

9. กลุม่ตวัอย่างทัง้กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

ฝึกปฏิบัติในคลินิกตามตารางหมุนเวียน และรับการ

ประเมินภาคปฏิบัติจากอาจารย์พยาบาลตามแบบ

ประเมินทักษะปฏิบัติในคลินิก

10. อาจารย์พยาบาลในคลินิกจ�านวน 5 ราย 

รบัการสมัภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้สือ่ โดยใช้

แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างคนละ 10 นาท ีพร้อมบนัทกึ

เทป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ท�างาน

ของกลุ่มตัวอย่าง คะแนนการประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนความรู้ คะแนนทักษะ

ปฏิบัติการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ คะแนนการฝึก

ปฏิบัติในคลินิก โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบการแจกแจงคะแนนความรู้

ทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ คะแนนทักษะปฏิบัติการ

ตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ คะแนนการฝึกปฏิบัติใน

คลินิก โดยใช้สถิติ Kolmogorov–Smirnov test พบว่า 

ข้อมลูมีการแจกแจงแบบปกต ิจงึทดสอบความแตกต่าง

ของข้อมลูดงักล่าวระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

ด้วยสถติ ิIndependent t-test และทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนความรู ้ก่อนและหลังการเรียนรู ้ในกลุ ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยสถิติ paired t-test     

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ

ร้อยละ 91.67  อายุเฉลี่ย 36.80 ปี (SD = 5.31) และ

มปีระสบการณ์ท�างานเฉลีย่ 13.65 ปี (SD = 5.72) โดย

ทั้งกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมมีอายุ เพศ และ

ประสบการณ์ท�างานเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p >.05) 

ความรู้เรื่องการตรวจร่างกาย:	ศีรษะและคอ

คะแนนความรูเ้รือ่งการตรวจร่างกาย: ศรีษะและ

คอ ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี

คะแนนความรูก่้อนเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลางใกล้เคยีง

กนั โดยกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 12.16 คะแนน (SD = 

1.82) กลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ 11.76 คะแนน (SD 

= 1.90) เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Independent 

t-test แล้ว พบว่าทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ และพบว่า ภายหลังเรียน คะแนนความ

รูเ้ฉลีย่ของทัง้สองกลุม่เพิม่ขึน้โดยกลุม่ทดลองมคีะแนน

เฉลี่ย 14.06 คะแนน (SD = 1.86) กลุ่มควบคุมมี

คะแนนเฉลีย่ 13.59 คะแนน (SD = 2.15)  เมือ่ใช้สถติิ 

paired t-test เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการเรยีน

ของแต่ละกลุ่ม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .001) (ตารางที่ 1) และเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเรียนระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้สถิติ Independent t-test พบว่า คะแนนความรู้เฉลี่ย

ระหว่างกลุม่ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p >.05) (ตารางที่ 2)   
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ตารางที	่1	 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เรื่องการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของกลุ่มทดลอง (n = 31) และกลุ่มควบคุม (n = 29)

				คะแนนความรู้ Mean SD D SD
 D

  t p-value

กลุ่มทดลอง	(n	=	31)
     ก่อนเรียน
     หลังเรียน

12.16
14.06

1.82
1.86

 
-1.90 1.77 -5.96 < .001  

กลุ่มควบคุม	(n	=	29)
    ก่อนเรียน
    หลังเรียน

11.76
13.59

1.90
2.15

- 1.83 2.44 -4.04 < .001  

ตารางที	่2 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรูเ้รือ่งการตรวจร่างกาย: ศรีษะและคอก่อนเรยีนและหลงัเรยีนระหว่าง

กลุ่มทดลอง (n = 31) และกลุ่มควบคุม (n = 29)

				คะแนนความรู้ N Mean SD t p-value

ก่อนเรียน
     กลุ่มทดลอง
     กลุ่มควบคุม

 
31
29

12.16
11.76

 
1.82
1.90

.83 .40

หลังเรียน
     กลุ่มทดลอง
     กลุ่มควบคุม

31
29

14.06
13.59

1.86
2.15

.92 .36

ทักษะการตรวจร่างกายและการฝึกปฏิบัติใน

คลินิก

ภ า ย ห ลั ง ก า ร เ รี ย น รู ้ ทั้ ง ก ลุ ่ ม ท ด ล อ ง แ ล ะ

กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียทักษะการตรวจร่างกาย: 

ศีรษะและคอในระดับดีมาก โดยกลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลีย่ทกัษะการตรวจร่างกาย 127 คะแนน (SD = 7.41) 

ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 117.80 คะแนน (SD = 

3.38)  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่ม

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p <.001) ส่วนคะแนนการฝึกปฏิบัติในคลินิกของ

กลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ พบว่า มค่ีาเฉลีย่ในระดบัดมีาก

ใกล้เคียงกัน โดยกลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ

ฝึกปฏิบัติในคลินิก 82.85 คะแนน (SD = 3.46) กลุ่ม

ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 83.69 คะแนน (SD = 4.53) 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ ่มพบว่าไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p >.05) ดงัตารางที ่3
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ตารางที	่3	 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะการตรวจร่างกาย: ศรีษะและคอและการฝึกปฏบิตัใินคลนิกิระหว่าง

กลุ่มทดลอง (n = 31) และกลุ่มควบคุม (n = 29)

				คะแนน N Mean SD t p-value

ทักษะการตรวจร่างกาย
     กลุ่มทดลอง  
     กลุ่มควบคุม    

31
29

127.13
117.86

7.41
3.38

6.15 < .001

คะแนนปฏิบัติในคลินิก  
     กลุ่มทดลอง  
     กลุ่มควบคุม    

31
29

82.85
83.69

3.46
4.53

 
-.80 .42

การประเมนิคณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์

วยสอนสื่อประสม

คะแนนการประเมนิคณุภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนสื่อประสมเรื่องการตรวจร่างกาย: ศีรษะและ

คอโดยกลุม่ทดลองจ�านวน 31 ราย ซึง่ได้เรยีนเสรมิจาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอาจารย์พยาบาล

จ�านวน 5 ราย มคีะแนนรวมเฉลีย่ในระดบัดมีาก เท่ากบั  

4.71 (SD = 0.39)  และ  4.96 (SD = 0.09)  ตาม

ล�าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่าทกุด้านมคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมค่ีา

เฉลี่ยตั้งแต่ 4.66–5.00 ดังตารางที่ 4 

ตารางที	่4 คะแนนเฉลีย่การประเมนิคณุภาพและความคดิเหน็ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสือ่ประสม ทัง้โดย

รวมและรายด้านโดยนักศึกษากลุ่มทดลอง (n = 31) และอาจารย์พยาบาล(n = 5)

				คุณภาพรายด้าน
นักศึกษา	(n	=	31) อาจารย์พยาบาล	(n	=	5)

Mean SD แปลผล Mean SD แปลผล

1. ส่วนน�าของบทเรียน 4.70 0.46 ดีมาก 5.00 0.00 ดีมาก

2. ความสอดคล้องของเนื้อหา 4.75 0.41 ดีมาก 4.97 0.07 ดีมาก

3. การใช้ภาษา 4.77 0.43 ดีมาก 5.00 0.00 ดีมาก

4. การออกแบบการเรียนการสอน 4.69 0.41 ดีมาก 4.90 0.11 ดีมาก

5. ด้านมัลติมีเดีย 4.71 0.44 ดีมาก 4.95 0.11 ดีมาก

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 4.66 0.45 ดีมาก 5.00 0.00 ดีมาก

			รวม 4.71 0.39 ดีมาก 4.96 0.09 ดีมาก
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ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ่วยสอน

ผู ้วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นกลุ ่มทดลอง

จ�านวน 10 ราย และอาจารย์พยาบาลจ�านวน 5 ราย 

ได้ข้อสรุปประเด็นตามข้อค�าถามคือ มีส่ิงที่ชอบ ส่ิงที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงและช่วยในการเรียนการสอน

อย่างไร ได้ดังนี้ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลมี

ความเห็นสอดคล้องกันว่าชอบบทเรียนนี้เนื่องจากใช้

ง่ายและสะดวก มีการออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้

เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นอิสระ และเกิดความ

เพลิดเพลินในการเรียนรู้ บทเรียนนี้ยังช่วยส่งเสริมให้

ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจเนือ้หามากขึน้ สามารถจดจ�าเนือ้หา

ความรู้ได้นาน และยังช่วยอาจารย์ผู้สอนประหยัดเวลา

ในการเตรียมการสอน และทบทวนความรู ้ โดยทั้ง

นักศึกษาและอาจารย์พยาบาลมีความเห็นว่า บทเรียน

นี้มีล�าดับเนื้อหา การเชื่อมโยง และการออกแบบ

เหมาะสมแล้ว จึงไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด

การอภิปรายผล

กลุ ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท�างาน และคะแนนความ

รู้ก่อนการทดลอง (pre-test)ไม่แตกต่างกัน และเม่ือ

เปรยีบเทยีบคะแนนความรูห้ลงัการทดลอง(post-test) 

คะแนนทักษะการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ คะแนน

การฝึกปฏิบัติในคลินิก พบว่า คะแนนความรู้หลังการ

ทดลอง คะแนนการฝึกปฏิบัติในคลินิกไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่กลุ่มทดลองมีคะแนน

ทักษะการตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอสูงกว่ากลุ ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังนี้

ความรู ้ 	 ภายหลังการเรียนรู ้โดยวิธีบรรยาย 

ทั้งกลุ ่มควบคุมและกลุ่มทดลองได้เรียนรู้การตรวจ

ศีรษะและคอด้วยวิธีสาธิต โดยกลุ่มทดลองจะได้เรียน

เพิ่มเติมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสม

ก่อนการสาธติ ส่วนกลุม่ควบคมุสามารถเรยีนรูเ้พิม่เติม

ได้จากแหล่งเรยีนรูอ่ื้นๆ ตามความพอใจ ได้แก่ การอ่าน

เพิ่มเติมจากต�าราที่เกี่ยวข้องหรือจากเว็บไซด์ต่างๆ 

นอกจากน้ีในระหว่างการสาธิตผู ้ เรียนสามารถมี

ปฏสิมัพนัธ์แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัอาจารย์ผูส้อน ท�าให้มี

โอกาสได้รบัความรูแ้ละความเชือ่มัน่เพิม่ขึน้ จงึอาจเป็น

ผลให้คะแนนความรูข้องทัง้สองกลุม่เพิม่ขึน้ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษา

ของจุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย และคณะ (Kaveevivitchai et al., 

2009) ศึกษาการเพิ่มทักษะการประเมินสัญญาณชีพ

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนสื่อประสม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จ�านวน 

117 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอน 

3 วิธีได้แก่ 1) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกบัการบรรยาย 2) การใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย

สอนร่วมกับการบรรยายและสาธิต และ 3) การใช้การ

บรรยายและสาธิต ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้

ของทัง้สามกลุม่ไม่แตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ 

แต่คะแนนทักษะการประเมินสัญญาณชีพในกลุ่มที่ได้

เรยีนเสรมิจากสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสงูกว่า

กลุ่มที่ไม่ได้เรียนจากสื่ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 

เจฟฟรสีและคณะ (Jeffrie, Woolf & Linde, 2003) ทีศ่กึษา

เปรยีบเทยีบวธิกีารสอนทกัษะการตรวจคลืน่หวัใจ 2 วธิี

คือ การสอนโดยวิธีปกติ ได้แก่ การบรรยายและสาธิต 

กับการสอนโดยใช้บทเรียนช่วยสอนร่วมกับการศึกษา

ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่เรียน

วิชาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตจ�านวน 77 ราย พบว่า คะแนน

ความรูท้ัง้ก่อนและหลงัเรยีนของทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากการศึกษาข้างต้นจึงอาจ

กล่าวได้ว่า การเรียนโดยใช้สื่อประสมสามารถทดแทน

การเรียนด้วยวิธีปกติในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ซ่ึง

บมูฟิลด์และคณะ (Bloomfield, While, & Roberts, 2008) 

ทบทวนจากงานวิจัย 12 เรื่องที่เก่ียวข้องกับการเรียน
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โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า การใช้

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัความรู้

เพิม่ขึน้ ส�าหรบัการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ทดลอง มเีวลาจ�ากัด

ในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมี

โอกาสเรียนเพิ่มเติมเฉพาะภายในห้องคอมพิวเตอร์

ตามเวลาที่ก�าหนดให้เท่านั้น จึงอาจท�าให้คะแนนความ

รู้ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

ทักษะการตรวจร ่างกาย:	 ศีรษะและคอ	

กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการตรวจร่างกาย: ศีรษะ

และคอสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

อาจเนื่องจากกลุ่มทดลองได้เรียนเสริมจากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือประสมที่มีเนื้อหาสอดคล้อง

กับการตรวจศีรษะและคอโดยเฉพาะ และบูรณาการ

ความรู ้ด ้านกายวิภาค และสรีรวิทยาของอวัยวะที่

เกี่ยวข้องโดยแสดงเป็นภาพ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์ 

สีสวยงาม และมีการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้

ผูเ้รยีนได้รบัการกระตุน้ประสาทสมัผสัหลายส่วนช่วยให้

เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้และเพลิดเพลินจากการ

ตอบค�าถาม ทวนสอบความรู้ในรูปแบบของเกมต่าง ๆ  

ดงัตวัอย่างค�ากล่าวของกลุม่ทดลองว่า “ชอบบทเรยีนนี้

เพราะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้

อย่างอิสระ” “ชอบท�าแบบทดสอบ เพราะสนุกมีเกม 

และให้ข้อมูลป้อนกลับทันที  ท�าให้จดจ�าได้นาน”  

จากการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนจดจ�าได้ดี

และเมื่อได้เรียนซ�้าจากการสาธิตของอาจารย์พยาบาล 

จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการตรวจศีรษะและคอ 

มากกว่ากลุ ่มควบคุม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ปัญญานิยม (Cognitive learning theory) (Vandeveer 

& Norton, 2005) จากการที่ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่าน

การกระตุน้ประสาทสมัผ้สทัง้ห้า ช่วยให้เกดิความเข้าใจ

และจดจ�าได้ สามารถน�าข้อมูลมาใช้ได้ในภายหลัง 

ประกอบกับรูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาในบทเรียนมี

ภาพเคลื่อนไหว ภาพสีสวยงาม และผู้เรียนสามารถมี

ปฏสิมัพนัธ์กบับทเรยีนได้อย่างอสิระจงึสามารถจงูใจให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียน (attention) เน้ือหา

เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจสอดคล้องกับหลักสูตรจึงเกิด

ความเช่ือมัน่ (relevance and confidence) และเกิดความ

พึงพอใจ (satisfaction) กับการได้เรียนรู ้จากภาพ

เคลื่อนไหว การท�าแบบทดสอบผ่านเกมต่างๆ ตาม

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation theory) ของ

เคลเลอร์ (Keller, 2006) และทฤษฎีการเรียนรู้จาก

เงื่อนไขการกระท�าของสกินเนอร์ (Skinner, 1948 as 

cited in Maheshwari, 2012) ที่ผู้เรียนพอใจ สนุกกับ

การเล่มเกมทดสอบความรูเ้มือ่ตอบถกูจะได้รบัค�าชมซึง่

เป็นการเสริมแรงด้านบวก หากตอบผิดจะได้รับค�าพูด

ที่ให้ก�าลังใจ และสามารถย้อนกลับไปเรียนรู ้ใหม่ 

จนสามารถท�าแบบทดสอบได้ถูกต้องเพื่อให้ได้ค�าชม 

การทีผู่เ้รยีนมอีสิระในการทวนสอบความรู ้ช่วยให้ได้รบั

ความรู้เพิ่มขึ้น และจดจ�าได้มาก

นอกจากน้ี ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับการ

ศกึษาของบวัเออร์และฮอยน์ (Bauer & Huynh, 2001) 

ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนวัดความดันโลหิตใน

นกัศกึษาพยาบาลปีที ่1 จ�านวน 71 ราย โดยใช้ 3 วธิดีงันี้

คือ 1) การสอนโดยวิธีปกติคือ การบรรยายและสาธิต 

2) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CD-Rom) 

และ 3) การใช ้วิธีปกติร ่วมกับการใช ้บทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษากลุม่

ที่เรียนด้วยวิธีปกติร่วมกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน สามารถปฏบิตัทิกัษะการวดัความดนัโลหติได้

ดีที่สุด

  การฝึกปฏบิตัใินคลนิกิ	การทีก่ลุม่ตวัอย่างได้

เรียนเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนที่มี

ปฏิสัมพันธ์จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และมี

ความสามารถในการตัดสินใจ (Kaveevivitchai et al., 

2009) โดยฝึกการคิดวิเคราะห์ในการตอบข้อค�าถาม

ทดสอบความรูผ่้านเกมในหลากหลายรปูแบบ เช่น รูจ้กั

ฉันไหม ฉันคือใคร เพื่อทดสอบความเข้าใจ จดจ�าได้
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เกีย่วกบัความผดิปกตใินการตรวจ หรอืวเิคราะห์ข้อมลู

จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จ�าลอง ภายหลังการ

ทดสอบจะมกีารเฉลยค�าตอบช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถสรปุ

บทเรียนที่ถูกต้องได้โดยผู้เรียนจะมีแรงจูงใจ และมี

ความสนกุเพลดิเพลนิในการเรยีนรู ้ท�าให้สามารถจดจ�า

ประสบการณ์การเรียนรู้ได้นาน และน�าไปใช้ในการ

ปฏบิตังิานในคลนิกิได้โดยช่วยให้สามารถตรวจร่างกาย

เพือ่ประเมนิความผดิปกต ิในส่วนศรีษะและคอ ส่งเสรมิ

การคิดวิ เคราะห ์เ พ่ือประเมินป ัญหาสุขภาพ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของเร้าส์ (Rouse, 2000) 

ที่เปรียบเทียบวิธีการสอน 3 วิธี ได้แก่ 1) การเรียนจาก

บทเรียนช่วยสอน 2) เรียนจากการบรรยายในชั้นเรียน 

และ 3) การเรยีนจากบทเรยีนช่วยสอนเสรมิการบรรยาย  

พบว่า กลุม่ทีไ่ด้เรยีนเสรมิจากบทเรยีนช่วยสอนร่วมกบั

การบรรยายจะมีทักษะการคดิวเิคราะห์  อย่างมวีจิารณญาณ

และสอดคล้องกบัทฤษฎปัีญญานยิม (Cognitive learning 

theory) (Vandeveer & Norton, 2005) เนื่องจากการ

คดิวเิคราะห์เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัต่อทกัษะปฏบิตัแิละ

เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในคลินิก 

แต่ในการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่มคีะแนน

การฝึกปฏิบัติในคลินิกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการฝึกปฏบิตัใินคลนิกิ ตา 

หู คอ จมูก ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ 

ความรู้เรื่องโรคทางตา หู คอ จมูก ความรู้เกี่ยวกับ

กายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ

ทกัษะการตรวจร่างกาย เพ่ือประเมนิปัญหาสขุภาพของ

ผู้รับบริการซึ่งมีความเฉพาะและซับซ้อน (Philip & 

Barger,1996)	 

	ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใ ้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่ือประสมเรื่อง

การตรวจร่างกาย: ศีรษะและคอ เป็นสื่อที่มีคุณภาพ

สามารถน�ามาใช้สอนเสริม หรือให้เรียนรู้ด้วยตนเองใน

หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค

เบ้ืองต้น) และมีประโยชน์มากขึ้นหากมีการเผยแพร่

บทเรยีนนีไ้ปยงัสถาบนัการศกึษาต่างๆ หรอืน�าไปใช้ใน

หลักสูตรอื่นของสาขาทางสุขภาพที่มีการสอนการ

ประเมนิภาวะสขุภาพ นอกจากน้ี  การศึกษาครัง้น้ียงัเป็น

แนวทางในการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนใน

เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การตรวจร่างกายผู้ใหญ่ในระบบต่าง ๆ 

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเก่ียวกับการตรวจ

ร่างกายเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ

ข้อจ�ากัดในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองที่ต้อง

เก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จึงจ�าเป็นต้องให้กลุ่มทดลอง

เรียนรู ้จากบทเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ ท�าให้ขาด

โอกาสในการใช้คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนได้อย่างเต็มที่ เช่น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างอิสระทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ
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Abstract: The purposes of this study were to develop a multimedia computer-assisted learning 
(CAL) on physical examination in adult: head and neck for nursing students. This CAL integrated 
anatomical and physiological contents to enhance students’ understanding, knowledge  retention and 
performance skill based on cognitive learning theory, Keller’s ARCS model, and Skinner’ operant 
conditioning theory through interactive features on information technology. A quasi experimental 
design was used in this study. The sample of 60 general nurse practitioner students (primary medical 
care) in academic year 2008 were pre-tested and simple randomly assigned by computer generated 
program  into two groups, control (n = 29) and experimental (n = 31)  groups. Both groups were 
taught theoretical content through lecture and demonstration of head and neck examination; however 
only the experimental group received the multimedia CAL for their study. Questionnaires and semi-
structured interview were used to collect data. The results revealed that there was no statistically 
significant difference in the test scores and clinical practice scores. However, the performance scores 
in the experimental group were statistically significant higher than those in the control group. In 
addition, the results from semi-structured interview with both 5 nursing instructors and 10 nursing 
students showed the positive opinion toward this multimedia CAL. They also realized that it is a useful 
learning tool and is easy to use. This multimedia CAL could be used as an additional tool to improve 
performance skills. 

Keywords: Multimedia computer-assisted learning, Physical examination skills, Head and neck, 
Nursing students
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